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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
*********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิโรจน์
หวานดี
2. นายสุพรรณ ภูมิภมร
3. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
4. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
5. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
6. นายสินชัย
พรพาณิชย์พันธุ์
7. นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
8. นายคธา
ชัยสุวรรณ
9. นายรัชกฤต
สุวรรณเนาว์
10. นายพัฒน์
หมั่นค้า
11. นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
12. นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
13. นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
14. นายรณภูมิ
เอ่งฉ้วน
15. นายสิสิทธิ์
เกี่ยวข้อง
16. สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
17. นายอารีย์
หนูรินทร์
18. นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
19. นายอิทธิชัย ตันบุตร
20. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
21. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
22. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
(ผู้เข้าร่วมประชุม)
1. ร.ต.ต. เสริมชัย คงบัน
2. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
3. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
4. นายกิจจา
กาละวงศ์
5. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
6. นายศุภกร
ศรีจันทร์
7. นายกฤษฏา สถิตย์ภาคีกุล

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี

(ไปราชการ)

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
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8. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
9. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
10. นางศิวลัย
มีวัฒนะ
11. นางสุวรรณี
คงสอน
12. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
13. นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
14. นางจิรัญญา หง้าฝา
15. นายศุภโชค
แซ่บ่าง
16. นายวิรัตน์
จุติประภาค
17. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
18. นางเสงี่ยม
บุญรอด
19. นางละออง
ตันตยกุล
20. ร.ต.ต.ระวิ
แพรกปาน
21. นางเยาวเรศ ตันเลียง

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
แทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธานพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้
ถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕60
และได้ ต รวจสอบรายชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลตามข้ อ 25 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้ งที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อครบองค์ประชุม
จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนิน
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกฯ
ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านสมาชิกเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล
ท่ า นผู้ อ านวยการกอง ท่ า นหั ว หน้ า ฝ่ า ย ท่ า นเจ้ า หน้ า ที่ ก องและฝ่ า ย ท่ า น
ผู้อานวยการสถานศึกษา ท่านรองผู้อานวยการสถานศึกษา ท่านประธานชุมชนบ้าน
ท่าแดง บ้านทุ่งโหลง เมืองเก่าพัฒนา รวมใจชน ชุมชนบ้านท่าคลอง ท่านประธาน
พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่ ตัวแทนมูลนิธินายศรีผ่องและนางกี่ ภูเก้าล้วน และ
ท่านแขกผู้มีเกียรติทเี่ คารพทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕60 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ครับ

/ระเบียบวาระที่ 1…
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิโรจน์ หวานดี เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล มี 3 เรื่อง คือ
1. ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมเป็นฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับ
เก่าได้พิมพ์ตกไป 1 ญัตติ คือ เพิ่มเป็นระเบียบวาระที่ 3 ต้องเป็นกาหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจาปี 2560 และกาหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลสมัยแรก ประจาปี 2561 ที่ท่านได้รับไปแล้ว และขอให้ท่านเรียงลาดับ
ญัตติใหม่ จากระเบียบวาระที่ 3 เป็น 4 เรียงลาดับไปจนถึงระเบียบวาระที่ 15
ญัตติอื่นๆ
2.ระเบียบวาระที่ 9 ขอเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด เนื่องจากเปลี่ยนแปลงจานวนเงิน และ
ข้อความใหม่ หนังสือที่ กบ. 52003/279
3.ระเบียบวาระที่ 11 ขอเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด เนื่องจากเปลี่ยนเรื่องจากขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเรื่องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือที่ กบ. 52005/371
- ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมและเชียร์การแข่งขันเซปัก
ตะกร้อเทศบาลเมืองกระบี่โอเพ่นคลับ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิ มสวนสาธารณะธารา เริ่มเวลา 09.00
น. เป็นต้นไป การแข่งขันจะมี 2 รุ่น คือ รุ่นโอเพ่นทั่วไป มี 8 ทีม มีทีมชาติจาก
มาเลเซีย 3 ทีม การท่าเรือ 2 ทีม ราชนาวี 1 ทีม ช่องพลี 1 ทีม ปลายพระยา
1 ทีม
- โอเพ่นภายในจังหวัด มี 16 ทีม ขอเชิญทุกท่าน ทีโ่ รงยิม สวนสาธารณะธารา
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. เป็นโครงการ
เทศบาลพบประชาชน ที่ ลานปูดา ลานวัฒนธรรมลอยฟ้า มีการประกวด
แอโรบิค การขายสินค้าของชุมชนและโรงเรียน การแสดงของโรงเรียน ขอเชิญ
ทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวิโรจน์ หวานดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการตรวจรายงานการ
ประชุม เชิญคุณคธา
/นายคธา…
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นายคธา
ชัยสุวรรณ
ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล มาทาหน้าที่ตรวจรายงาน
สมาชิกสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อ
วัน ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่
ประชุมได้แต่งตั้ง นายอิทธิชัย ตันบุตร เป็นประธาน นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน นาย
ตรี ป พัฒ น์ โชคชัยวิทัศน์ สิ บเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย เป็นกรรมการ และกระผม
นายคธา ชัยสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ จากการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมจึงได้
นาผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลแห่ ง นี้
พิจารณารับรองต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาหน้าที่ 28 บรรทัดสุดท้าย ซึ่งเป็นข้อความที่ดิฉันได้
อภิปรายในบรรทัดสุดท้ายว่า ทาไมหน่วยงานอื่นถึงไม่ค่อยมีคนไปแตะ ไม่ได้ “แปะ”
และหน้าถัดไปหน้าที่ 29 บรรทัดแรก กระบี่ของเราทาไมมีแต่เรื่อง เรื่องที่มีหลายๆ
เรื่องต่อว่ามาก ไม่ใช่ “ต่อวัน” ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
ถูกต้องโปรดยกมือ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 17 ท่าน

ญัตติเรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจาปี 2560
และกาหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี 2561

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงถึงระเบียบต่อสภา

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
กาหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนดและสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน และตามข้อ 11
อนุ(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 กาหนดว่า สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดว่า
การประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปี นั้ น มี ก าหนดกี่ วั น กั บ ให้ ก าหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี สมัยแรก ของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 24 กาหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภา
เทศบาลกาหนด ผมขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญคุณปรีญา

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2560 เป็น สี่สมัยและวันเริ่ม
ประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ดังนี้
1. สมัย สามัญ สมัยแรก เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2
มีนาคม 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่สภาฯ ได้กาหนดไว้
แล้ว
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
3. สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 30
สิงหาคม 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
4. สมัย สามัญ สมัยที่ 4 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
และวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี 2561 เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
-

มติที่ประชุม

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ ขอผู้รับรองด้วยครับ
มีสมาชิกท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ
ถ้าหากไม่มีกต็ ามที่สมาชิกสภาได้เสนอนะครับ โดยได้กาหนดดังนี้
สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่สภาฯ ได้กาหนดไว้แล้ว
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2560 ถึ ง วั น ที่ 30
มิถุนายน 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
และวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี 2561 เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
เห็นด้วยกับการประชุมสภาสมัยต่างๆ ของเทศบาล

/ระเบียบวาระที่ 4…
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ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นายวิโรจน์
หวานดี
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจาปี
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2559 ต่อสภา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 48 ทศ กาหนดให้นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ รวมทั้ ง ให้ จั ด ท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นปีประจาทุกปี จึงขอ
เสนอญัตติเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ทราบ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
นายกเทศมนตรีต้องรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ กาหนดให้นายกเทศมนตรีต้อง
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ รวมทั้งให้รายงานและแถลงผลการ
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ
นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอะไรบ้างครับเชิญครับ
หากไม่มีญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

รับทราบ

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็น
รองนายกเทศมนตรี
รายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
/ตามที่เทศบาล...
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ตามที่ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ด้ ท าสั ญญาเช่ าเหมาอาคารและบริห ารชุม ชน (ส่ ว น
ราชการเช่า) โครงการบ้านผู้ปฏิบัติงานเทศบาล กับการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2557 โดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ตกลงเช่าเหมาอาคารที่พัก
อาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 3 หลังๆละ 45 ยูนิต รวมทั้งสิ้น 135
ยูนิต และได้เปิดให้บริการผู้เช่าเข้าพักอาศัยไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากจานวนผู้เข้าพัก
อาศัยกับจานวนพื้นที่สาหรับจอดรถของผู้เช่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้พัก
อาศัย จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดทาลานจอดรถ
ประกอบกับที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กองสวัสดิการสังคมดาเนิน การ
จัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่พักอาศัย
ในอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่
แต่ทางกองสวัสดิการฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายในการนี้ จึงมีความจาเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทาลานจอดรถอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) เทศบาลเมือง
กระบี่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของจานวนผู้ที่พักอาศัย จึงขอเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัติตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทาลานจอดรถอาคารที่
พักอาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งไว้ 350,000.- บาท ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทาลานจอดรถอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) เทศบาล
เมืองกระบี่ ตั้งไว้ 350,000.- บาท เพื่อจัดทาลานจอดรถอาคารที่พักอาศัย (แฟลต)
เทศบาลเมืองกระบี่ โดยการปรับแต่งพื้นที่เดิม และถมดิน เพื่อปูบล็อกปลูกหญ้า
จานวนไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. พร้อมย้ายเสาไฟฟ้าสนามพร้อมติดตั้งใหม่ จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกระบี่
โอนลด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจและโครงการตาม
พระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ตั้ ง ไว้
600,000.- บาท คงเหลือ 366,240.- บาท โอนลด 300,000.- บาท โครงการ
สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตั้งไว้ 180,000.บาท คงเหลือ 90,000.- บาท โอนลด 50,000.-บาท
/เหตุผล…
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เหตุผล
1.
เพื่อเป็ น การอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนที่พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่
2.
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนา เสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ จัดทาลานจอดรถอาคารที่พัก
อาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งไว้ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 5 เชิญครับ
หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ น ชอบกั บ ญั ต ติ
ระเบียบวาระที่ 5 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 17 ท่าน

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองวิชาการและแผนงาน)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่กองวิช าการและ
แผนงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลอาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดามัน
ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของศิลปินต่าง ๆ ที่ศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันได้เชิญมาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ และเพื่อใช้ในการจัด
กิจ กรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่เข้าร่ว มกิจกรรมศิล ปะที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดขึ้น
เนื่องจากเทศบาลเมืองกระบี่มีความจาเป็นติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอในอนาคต พร้อมทั้งวางระบบไฟฟ้าภายใน
ไฟฟ้าอาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดามันเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนิดตั้งพื้น แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู จานวน 14 ชุด
/ตลอดจน…
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ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จึงมี
ความจ าเป็ น ต้อ งขอเสนอญัตติ ให้ ส ภาเทศบาลพิ จารณาอนุมั ติ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โอนเพิ่ม แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั นทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่นงบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ขอโอนเพิ่ม
1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
รายการ โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ตั้งไว้ 600,000.00 บาท ขอโอนเพิ่ม 270,000.00
บาท
โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรั ก ษาความสงบภายใน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้าดับเพลิง ตั้งไว้ 4,500,000.00 บาท
ขอโอนลด 1,270,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
1. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน
2. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุ มัติให้
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนเพิ่ม 1,270,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ระเบียบวาระที่ 6 เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติ
ระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
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สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
มีความจาเป็นจริงหรือไม่เกี่ยวกับหม้อแปลงที่เราจะอนุมัติซื้อ ผมมองว่า
รถดับเพลิงที่เราจะซื้อมันสาคัญมากกว่า อยากให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจง
ให้ชัดว่า มีความจาเป็นขนาดไหน

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 6
เชิญคุณเกียรติกรณ์

นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ตาม
ญัตติที่ 6 ผมเห็นด้วยถ้าหากมีความจาเป็น แต่จาเป็นเร่งด่วนขนาดไหน
งบประมาณที่เราเพิ่มไปอีก 1 ล้านบาท ตอนแรกค่าจ้างเหมาบริการตั้งไว้
อยู่ที่ 2 หมื่น โอนเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ซึ่งเอาจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริ ห ารรั ก ษาความสงบภายในงบลงทุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า
ยานพาหนะขนส่งตั้งไว้ แต่แรก 4,500,000 บาท ในญัตตินี้เราไปโอนลด
อีกที่ 1 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 7
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560 (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี
พ.ศ. 2560 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560 ตามที่แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ หมวดค่าใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัด
กิจกรรมหอศิลป์อันดามัน ตั้งไว้ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น แต่
เนื่องจากเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิ จกรรม“ร้อยดวงใจชาว
กระบี่ สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งงบประมาณ
ของสานักปลัดเทศบาลมีไม่เพียงพอจึงได้ขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการ
ศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ หมวดค่าใช้ส อย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน
ที่ตั้งไว้ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรมในวันที่ 5
ธันวาคม 2559 จานวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์
อันดามัน มีความจาเป็นต้องดาเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ แต่มีงบประมาณ
/ไม่เพียงพอ…
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ไม่เพียงพอจึงมีความจาเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ไว้ในแผนงานการ
ศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ หมวดค่าใช้ส อย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คงเหลือ 1,000,000.00 บาท (หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน) โอนเพิ่ม 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยขอโอนลด
จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้า
ดับเพลิง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขอโอนลด 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) คงเหลือ 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาท
ถ้วน)
เหตุผล
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งกาหนดไว้ว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 จานวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน)
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 7 เชิญครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติ
ระเบียบวาระที่ 7 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 14 ท่าน

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองสุรเดชา
/นายสุรเดชา...
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
รองนายกเทศมนตรี
จ่ายเป็นรายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างประติมากรรม
ปูดาขึ้นที่บริเวณริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ ใกล้กับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ พร้อมทั้งการ
จัดภูมิทัศน์อื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ เช่น ป้ายชื่อประติมากรรม สวนหย่อม ไฟฟ้า
แสงสว่ า ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด กระบี่ ข้ อ ความ “Krabi
Thailand” เป็นต้น ซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ได้ดูแลรักษาประติมากรรมปูดา และ
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจได้ชม
และบันทึกภาพเป็นที่ระลึก แต่เนื่ องจากป้ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัด
กระบี่ ซึ่ ง เป็ น ตั ว อั ก ษรที่ ท าด้ ว ยเหล็ ก ติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ ก้ อ นหิ น สี่ เ หลี่ ย ม ขนาด
60*100*40 เซนติเมตร ข้อความ “Krabi Thailand” ได้ชารุดเสียหายไปตาม
สภาพ จาเป็นต้องจัดทาขึ้นมาใหม่ให้มี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นจุดบันทึกภาพที่ทาให้
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเกิดความประทับใจ จึงมีความจาเป็นต้องขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
1. ป้ายสแตนเลส ข้อความ “Krabi Thailand” ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดทาป้ายสแตนเลส ตัวอักษรสแตนเลส หนา 2 นิ้ว พ่นสีเขียว ทาทับผิว
ด้วยแลกเกอร์ ครอบบนแกน พลาสวูด หนา 15 มม. ตัดขนานสอดในตัวอักษร
ได้พอดี ยิงสกรูติดกับหิน ยึดขอบด้วยซิลิโคลน
จานวน 1 ป้าย ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2563) ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ (Quality Tourist Destination City) แนวทางการพัฒ นาทรัพ ยากร
ทางการท่องเที่ย ว และก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ งท่ อ งเที่ยว สถานที่ท่องเที่ ย ว
รวมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งบารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ
***ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรั ก ษาความสงบภายใน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้าดับเพลิง ตั้งไว้ 4,500,000.00 บาท
ขอโอนลด 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
/เหตุผล...
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เหตุผล
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
2. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โ ปรดน าเสนอต่ อที่ ประชุม สภาเทศบาลเมื องกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ ค่ า ป้ า ยสแตนเลส ข้ อ ความ “Krabi
Thailand” ในวงเงิน 20,000.00 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ระเบียบวาระที่ 8 เชิญครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล จะชี้แจงในเรื่องของญัตติระเบียบวาระที่ 8
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล สาหรับในกรณีที่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องป้ายชื่อ ข้อความ
“Krabi Thailand” ก็ดี ในเรื่องกล้องมองหน้ามองหลังถอยหลังก็ดี อย่างเรื่องของ
กล้องท่านสมาชิกหรือทางผู้เข้าประชุมเรื่องแผน ได้ให้ข้อสังเกตต่างๆ มันเป็นการ
ร่วมกันทางานและในประเด็นที่ท้วงติงอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่างกรณีของ
ป้าย ข้อความ “Krabi Thailand” ผมตกใจเหมือนกันมันหนาข้างบนและล่าง คิด
ว่าผิดเหมือนกัน แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทาง ผอ. และท่านนายก ไปดู ทราบว่าแท้จริงถูก
แล้ว อยากขออนุญาตทางท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ ให้ทางท่าน ผอ.
กองวิชาการได้อธิบาย ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบสักหน่อยครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ผอ. กองวิชาการ

นายศุภกร
ศรีจันทร์
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน สาหรับญัตติในเรื่องการทาป้าย “Krabi Thailand” เสียดายว่า
ทางกองวิชาการ ไม่ได้เตรียมภาพขึ้นจอ ว่ามีลักษณะอย่างไร แต่ในการ
ดาเนินการเราใช้สแตนเลส หนา 0.8 มม. เอาสแตนเลสเป็นแผ่นมาตัดและ
เชื่ อ ม เป็ น ตั ว อั ก ษร ยกขอบขึ้ น มา 2 นิ้ ว เมื่ อ เอายกขอบขึ้ น มา 2 นิ้ ว
หลังจากนั้นนามาพ่นสีเขียว นาไปติดตั้ง สาหรับ “Krabi Thailand”
สูงประมาณ 30 ซม. ยาว 80 ซม. ครับ ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน ผอ. กองวิชาการ
ขอเชิญท่านนายกครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
เพื่อให้เห็นภาพ เมื่อก่อนเรามีป้ายนี้อยู่แล้ว แต่เมื่อมีการติดตั้งที่หิน คนที่ไปถ่ายรูป
แทนที่จะไปถ่ายกับป้ายชื่อ ปู “Krabi Thailand” เขาขึ้นไปนั่งเอาเท้าเหยียบ คาว่า
“Thailand” ไม่แข็งแรง ทาให้แตก หัก เอาไปซ่อมเอาไปตั้งอีกก็โดนแบบเดิม ทาอัน
ใหม่แข็งแรงกว่าเดิม คิดว่าน่าจะใช้ได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านนายกครับ
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าคงครบถ้วนตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงและตอบคาถามไป สมาชิกสภาท่านใด
ยังติดใจหรือสงสัยในรายละเอียดในญัตตินี้บ้างไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระ
ที่ 8 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ญัตติเรื่องขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพื่อ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
แต่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณรายการดังกล่าว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ สาหรับใช้ติดตั้งกับรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) หมายเลขทะเบียน
กต-5712 กระบี่ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้อง
ถอยหลัง โอนเพิ่ม 26,600 บาท โดยขอโอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและ
สั ง คม แผนงานสาธารณสุ ข งานศู น ย์ บ ริ ก ารและสั ง คม งบด าเนิ น การ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ โอน
ลด 26,600 บาท สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้
1. ค่ากล้องบันทึกหน้าและกล้องถอยหลังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จานวน
1 ชุด เป็นเงิน 26,600 บาท ประกอบด้วย
/- จอเครื่องเล่น…

15
-

จอเครื่องเล่น ขนาด 7 นิ้ว 2 Din พร้อมชุดสายไฟ
กล้องถอยหลังพร้อมชุดสายไฟ
กล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโมรี่บันทึก
ลาโพงเสียงกลางเสียงแหลม ขนาด 6 นิ้ว จานวน 1 คู่
โดยตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบันเนื่องจากมีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต าม
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่ และในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้ โ ปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณา
ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 9 เชิญครับ
ขอเชิญคุณอิทธิชัย
นายอิทธิชัย ตันบุตร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอิทธิชัย ตันบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ แต่
ตั้งข้อสังเกต ว่า ราคา 20,000 กว่าบาท บ้านเราน่าจะได้ของดี แต่อยากให้
สอบถามว่าเรามีมาตรการอย่างไรบ้างที่จะควบคุมให้มันสมกับเงินที่เราได้จ่ายไป
เพราะตัวจอ 2 Din มีมากหลายยี่ห้อ ซึ่งในเรื่องการอนุมัติ ทางสภาอนุมัติอยู่แล้ว
แต่อยากให้มีมาตรการในการที่จะทาให้มันคุ้มค่า กับการที่ลงทุนซื้อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณอิทธิชัย ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณพชร
/นายพชร…
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นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายพชร ตั้งจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ในรายละเอียดที่
เปลี่ยนแปลงมาใหม่และเพิ่มยอดเงิน เงิน 26,600 บาท ตรงนี้ผมยังเข้าใจไม่ชัดเจน
ค่าจัดซื้อกล้องถอยหลัง จอเครื่องเล่นขนาด 7 นิ้ว 2 Din ตรงนี้ถ้าราคานี้ผมเข้าใจ
ว่าเป็นจอ GPS คือไม่ใช่กล้องถอยหลัง เพราะราคามันสูง กล้องถอยหลังมันจะมีมา
ครบเซ็ต เข้าใจว่าทาไมราคามันยังสูง ถ้าความเป็นจริงในยอด 26,600 บาท ผมยัง
เข้าใจว่าเป็นตัว GPS ที่ติดตรงเรือนไมค์ตรงคอนโซล อยากได้รับคาชี้แจง ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณพชร เชิญคุณเกียรติชัย

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเห็นด้วยครับ มีความสาคัญมาก อยากสอบถามว่ามีมาตรการอย่างไรในการ
รักษา ส่วนมากพอเป็นของหลวง จะไม่ค่อยรักษาไม่เหมือนของตัวเอง ไม่ทราบว่ามี
มาตรการในการดูแลรักษาอย่างไร ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านเลาขานุการสภา
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อวานนี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตโดย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร โดยเฉพาะคุณ
สุนทร ที่เราประชุม มันมีวาระในการจัดทาแผนเพิ่มเติมแผน มีการท้วงติงเรื่องของ
สเปค ราคา ได้รับการชี้แจงในที่ประชุม ปรากฏว่าท่านนายกและคณะผู้บริหาร เมื่อ
ถามรายละเอียดจากที่เขาจะซื้อกลายเป็นจะซื้อทั้งหน้าและหลัง เป็นกล้องของรถตู้
พยาบาล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คุ ณ สุ นทร ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตในเรื่ อ งราคา เมื่ อ มี ก าร
อภิปรายท้วงติงกัน ในการซื้อมาองค์ประกอบต่างๆ เช่นจอภาพ ได้รับคาชี้แจงว่า
ไม่มี เมื่อไม่ทางท่านสมาชิกและทางท่านผู้บริหารบอกว่า ถ้าหากให้ได้ใช้ประโยชน์
จริงๆ ควรจะมีทั้งด้านหน้าและหลัง ทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม
ว่า เมื่อได้รายละเอียดมาแบบนี้ จะขอเข้าแผนและเมื่อมีการจัดซื้อจะดาเนินการใน
เรื่องราคาว่าจริงๆ ราคาประมาณเท่าไหร่และจะดาเนินการให้อยู่ภายใต้ความคุ้มค่า
ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ท่านนายกได้ตอบคาถามครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
คงเห็นเหตุการณ์เด็กอายุ 17 ปี ที่ชลบุรี เหตุการณ์วิศวกร ทางกองสาธารณสุขฯ ได้
เสนอขอติดตั้งกล้องสาหรับการดูเวลาถอยหลัง การติดตั้งเราได้ซักถามกัน จะไม่มี
/กล้องหน้ากล้องหลัง…
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กล้องหน้ากล้องหลัง คือยังไม่มีกล้องที่บันทึกว่าเราวิ่งไปแล้วเหตุการณ์ เหมือ นที่
กล้องที่เราได้เห็นคลิปที่ออกมา ผมขอเสนอว่ารถนี้เป็นรถพยาบาล เป็นรถฉุกเฉิน
ถ้าเกิดมีการขอทางพิเศษ หรืออาจมีกรณีที่สัญญาณไฟจราจรคาบเกี่ยวเวลาต่างๆ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เราสามารถที่จะชี้แจงได้และอธิบายได้ ก็เลยบอกให้ติดตั้งใน
ส่วนของทั้งด้านของจอสาหรับบันทึกข้างหน้าและข้างหลัง ถ้ากล้องดีสักนิด 2 ตัว นี้
ประมาณ 4 – 5 พันบาท ส่วนตัวที่ถอยหลังถ้าเกิดรถเข้าเกียร์มันจะมีภาพขึ้นที่จอ
ปรากฏว่าในรถตู้คันนี้มันไม่มีอะไรเลย เขาบอกใส่เครื่องเสียงด้วยเครื่องเสียงที่มีจอ
พอมีเครื่ องเสี ย งล าโพงก็มีด้ว ย เป็นอันว่าคล้ ายๆกับมีการติดตั้งเครื่องเสี ยง แต่
วิธีการใช้เน้นย้าเรื่องการใช้ถอยหลัง อย่างเช่นรถตู้ทะเบียน นข 1818 ของสานัก
ปลัด มีลักษณะเดียวกัน คือ มีเครื่องเสียงในนั้นก็มีกล้องติดตั้งถอยหลัง สรุปความว่า
ทั้งหมดนั้นจะมีกล้องด้านหลัง สาหรับบันทึกภาพเวลาวิ่งไปไหนก็ตามสามารถบันได้
ตลอดเวลา และเครื่องเสียงลาโพง กล้องมองเวลาถอยหลัง รถ สาหรับในการซื้อนั้น
ต้องดูอีกครั้ ง ว่าราคาเป็นอย่างไร เพราะมีห ลายราคาแล้ ว แต่ยี่ห้ อ แล้ ว แต่ชนิด
แล้วแต่ความคมชัด คุณภาพ ไม่เหมือนกัน ถ้าไปใช้ยี่ห้อดีๆ ราคาจะสูง แต่เอาที่มันมี
ความจาเป็นและสามารถใช้งานได้จริงครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เรื่องกล้องถอยหลังรถตู้พยาบาล รถฉุกเฉิน วันนั้นรถมาใหม่ๆ จอดที่ชานชาลาแล้ว
ถอยหลัง มันถอยยาก คนขับๆ คนเดียว วันนั้นผมไปดูข้างหลังให้รถคันนี้ ผมบอก
คุณกิตว่า ให้ลองคุยกับท่านผู้อานวยการกอง ให้ทางบประมาณเข้ามา ได้มีความ
ปลอดภัยขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เพิ่งได้มาซื้อครั้งนี้ เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
สมาชิกสภาท่านใดยังติดใจหรือสงสัยในรายละเอียดในญัตตินี้บ้างไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระ
ที่ 9 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กอง
ช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร

/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ โครงการก่ อสร้ างถนน
คอนกรีตภายในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันช่วงที่ 2 เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามันที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว เดิมเป็นถนนดินไม่มีถนนคอนกรีตสาหรับ
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเยี่ยมชมภาพศิลปะเข้ามาโดยสะดวก
เทศบาลจึงได้ดาเนินการก่ อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอัน
ดามันช่วงที่ 1 ไปแล้ว โดยมีพื้นที่รวม 150 ตารางเมตร แต่ยังมีถนนดินที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตอีกจานวน 198 ตารางเมตร ประกอบ
กับในช่วงที่ผ่านมาได้มีฝนตกชุก ทาให้บริเวณทางเข้าศูนย์การเรีย นรู้วัฒนธรรมอัน
ดามันเกิดน้าท่วมขังและเป็นดินโคลน ทาให้ไม่สามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภาพวาดได้
เทศบาลจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันช่วงที่ 2 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้า
มาเยี่ ย มชมภาพศิ ล ปะได้ โ ดยสะดวก แต่ โ ดยที่ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ง
จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต ภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
วัฒนธรรมอันดามัน จานวน 210,000 บาท โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
เมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามันช่วงที่ 2 เป็นจานวนเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันช่วงที่ 2 เป็นจานวนเงิน 210,000 บาท (สองแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว
66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คู คลอง
ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวกและปลอดภัยอื่นๆ
2. ขอโอนลดจากงบประมาณ สานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
/ยานพาหนะ…
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ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้าดับเพลิง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท
ขอโอนลด 210,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อให้ ป ระชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การ
เรียนรู้ได้รับความสะดวก
3. เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่ งกาหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันช่วงที่ 2 จานวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะอภิ ป รายในญั ต ติ ร ะเบี ย บวาระที่ 10 ไหมครั บ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น ชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 10 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองสุรเดชา
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2560 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2
(คลองจิหลาด) งบประมาณตั้งไว้ 157,500 บาท เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการ
/กาหนดประเภท…
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กาหนดประเภทครุภัณฑ์ จึงทาให้ไม่สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ได้ จึงมี
ความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2
(คลองจิหลาด) รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 157,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา สาหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิ
หลาด) จานวน 105 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
- โต๊ะนักเรียน ทาจากไม้ยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 60 x 75 เซนติเมตร
- เก้าอี้นักเรียน ทาจากไม้ยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 45 x 85 เซนติเมตร
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 157,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา สาหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิ
หลาด) จานวน 105 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
- โต๊ะนักเรียน ทาจากไม้ยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 60 x 75 เซนติเมตร
- เก้าอี้นักเรียน ทาจากไม้ยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 45 x 85 เซนติเมตร
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
เหตุผล
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด 4 ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
/จึงเรียนมาเพื่อ…
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 11 ขอเชิญ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 11 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองสุรเดชา
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสือนางสาว
บังอร แซ่ตั้ง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 2. สาเนาหนังสือนางสาวบังอร
แซ่ตั้ง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
รับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่เนื่องจากนางสาวบังอร แซ่ตั้ง
ผู้ ขออนุ ญาตจั ดงานประเพณีล อยกระทง ได้แจ้งความประสงค์ขอสนับสนุนงาน
ประติ ม ากรรมและงานศิ ล ปะให้ กั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดามั น ที่
ประกอบด้วยหอศิลป์อันดามัน และอาคารนิทรรศการแสดงเรื่องราวความน่าสนใจ
ของลูกปัด และการจัดทาลูกปัด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนให้เทศบาลเมือง
กระบี่ได้ใช้ประโยชน์จากประติมากรรมและงานศิลปะดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลเมือง
กระบี่จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของเทศบาลเมืองกระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นค่า
ครุภัณฑ์อื่น เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ลูกปัดโบราณ เพื่อจัดแสดงในอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณ มูลค่า
1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่
แนบ
/2. ภาพวาดของ...
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2. ภาพวาดของนายวัชรินทร์ รอดนิตย์ จานวน 2 ภาพ มูลค่า 70,000.00
บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามภาพที่แนบ
3. ภาพวาดของศิลปิน จานวน 17 ภาพ มูลค่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) รายละเอียดตามภาพที่แนบ
4. ประติมากรรมลอยตัว ชื่อ “ผลิ-งาม” หมายถึงความเจริญงอกงาม เหมือนเมล็ด
พันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมเติบโตรุ่งเรือง เป็นผลงานของนายพศุตม์ กรรณรัตนสูตร ศิลปินที่มี
ผลงานดีเด่นในการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จานวน 1 ชิ้น มูลค่า 430,000.00
บาท (สี่ แ สนสามหมื่ น บาทถ้ ว น) ติ ด ตั้ ง บริ เ วณหน้ า อาคารผลิ ต ลู ก ปั ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
วัฒนธรรมอันดามัน รายละเอียดตามภาพที่แนบ
เหตุผล
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน และแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่ได้ใช้ประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ในเขตเมืองทาให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 ข้อ 9 ใน
กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติด
พัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ หรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อพิจารณาเห็นชอบ รับ
มอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 12 ขอเชิญ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 12 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 17 ท่าน

ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (กรณีเบิกตัดปี) (กองการศึกษา)
ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา
/นายสุรเดชา...
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2559 (กรณีเบิกตัดปี) เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่กอง
การศึกษา ได้ขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และได้ ข อกั น เงิ น ตามรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น หมวดงบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานประมวลผล สาหรับศูนย์ฝึก
ศิลปวัฒนธรรมอันดามัน งบประมาณตั้งไว้ 21,000 บาท เนื่องจากในขณะที่ขอ
อนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ นั้ น ได้ ใ ช้ เ กณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2558 แต่ในขณะนี้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2559 ได้
ออกมาใหม่แล้ว จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.
2559 (กรณีเบิกตัดปี) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กรณีเบิกตัด
ปี) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คสาหรับงานประมวลผล งบประมาณตั้งไว้ 21,000 บาทสาหรับศูนย์ฝึก
ศิลปวัฒนธรรมอันดามัน รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่กองการศึกษา สาหรับศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดา
มัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 ชุด
สาหรับศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรม อันดามัน รายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณี ที่ มี จ านวนแกนหลั ก รวม (Compute core) จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า 10
แกน (10 Core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
หรือ
/2) ในกรณีท.ี่ ..
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2) ในกรณีที่มจี านวนแกนหลัก (Core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
และมีหน่วยความจาแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลัก (Core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
และมีหน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
***ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
ข้อความใหม่
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ กองการศึกษา สาหรับศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรม
อันดามัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 ชุด
สาหรับศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรม อันดามัน รายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มหี น่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มหี น่วยความจา Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จานวน 1
หน่วย
/ -มีจอภาพ…
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว
(Green Tourism) แนวทางการพัฒนา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ศิลปะ และวัตถุโบราณ แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
***ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
เหตุผล
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาขออนุมัติ
แก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2559 (กรณีเบิกตัดปี) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 13 ขอเชิญ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 13 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ญัตติขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน เรียน ประธานสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
เมืองกระบี่ ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดาเนินการเปิดตลาดช่วงเย็นบริเวณหน้า
โรงแรมซิตี้ (ตลาดซิตี้) ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณย่านการท่องเที่ยวใจกลางเมือง ซึ่งจะมี
/นักท่องเที่ยวและ…
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นักท่องเที่ยวและประชาชนใช้บริการเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีสินค้าและอาหาร
ที่หลากหลายสาหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนยามเย็นและค่าคืน ซึ่งอยู่ใน
ย่านการท่องเที่ยวที่สาคัญของเมือง โดยตลาดดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ประติมากรรมปูดา
ถนนคนเดิน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จึงทาให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมซื้อผลไม้รับประทานเป็น
จานวนมาก อย่างไรก็ตามตลาดดังกล่าวได้เปิดดาเนินการมาเป็น
เวลานานนับสิบปี ปัจจุบันมีสภาพชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ประกอบ
กับภาคใต้ เป็นภูมิภาคที่มีฝนตกหนาแน่นและบ่อยครั้ง ส่งผลให้ตลาดมีสภาพ ชื้น
แฉะ น้าท่วมขัง เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ไม่ถูกสุขลักษณะ การจับจ่ายใช้ส อยไม่
สะดวก ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่ง
ดาเนินการแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้การดาเนินการก่อสร้างตลาดดังกล่าวนอกจากจะเป็น
การพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการสะสมของเชื้อโรคที่
อาจมีรวมถึงเพื่อรองรับต่อการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีส่วนสาคัญต่อการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กระจายสู่ประชาชนอีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเร่งทาการก่อสร้าง
อาคารตลาดช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงแรมซิตี้ (ตลาดซิตี้) แต่เนื่องจากแต่ละปีเทศบาล
เมืองกระบี่มีงบประมาณอย่างจากัดจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้จึงมีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติกู้เงินเพื่อก่ อสร้างอาคารตลาดช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงแรมซิตี้
(ตลาดซิตี้) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ กู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น ภายในประเทศเพื่ อ
ก่อสร้างอาคารตลาดช่วงเย็น หน้าโรงแรมซิตี้ (ตลาดซิตี้) ในวงเงิน 20,000,000.00 บาท
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
1.
2.
3.
4.
5.

เหตุผล
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถ
สร้างความประทับใจและดึงดูดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชน
จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ดีแก่จังหวัดกระบี่และประเทศ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการสะสมของเชื้อโรค ที่
อาจมี
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 2 เทศบาลเมือง มาตรา 54
ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งอาจจั ด ท ากิ จ การใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ ข้อ (1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (3) บารุงและส่งเสริมการทามา
หากิ น ของราษฎร และส่ ว นที่ 5 การคลั ง และทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล มาตรา 66
เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (6) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติ
/6. บุคคลต่างๆ …
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6. บุคคลต่าง ๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
สภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติให้กู้เงินจาก
สถาบันการเงินในประเทศจานวน 20,000,000.00(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และขออนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 14 เชิญครับ เชิญ
คุณพชร
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายพชร ตั้งจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 กระผมคิดว่าน่าจะทา
การขอกู้เงินตั้งนานแล้ว แต่เสียดายว่าออกแบบชั้นเดียวในความคิดส่วนตัวผมว่า
น่าจะได้สัก 2 ชั้น เพื่ออนาคตด้วย เพราะเมืองเราเติบโตเรื่อยๆและแออัด แม่ค้า
พ่อค้า เพิ่มจานวนมากเรื่อยๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้รองรับเป็นตลาด 2 ชั้น ผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่งและสมควรอย่างยิ่งที่ เราจะทาตลาดซิตี้ให้ได้มาตรฐาน มี สุขลักษณะ
ปลอดภัย แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้รองรับเป็น 2 ชั้น ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพชร
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณจุดนี้ได้มีโครงการนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ ดิฉันเห็นด้วยแต่ไม่ทราบว่า
ยังคงมีปัญหาเรื่องที่ดินกรณีพิพาท ตรงนี้ถ้าเราดาเนินการไปแล้วต่อไปเกิดมีปัญหา
ขึ้ น มาจะท าได้ อ ย่ า งไรหรื อ ไม่ ขอฝากไว้ ใ ห้ พิ จ ารณาด้ ว ย ส าหรั บ โครงการของ
เทศบาลที่ดาเนินการแต่ละโครงการเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าทาได้เร็วจะเป็น
การดี เพราะเมืองกระบี่เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดและเป็นห่วงเรื่องกรณีที่ดิน
ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอารีย์
นายอารีย์
หนูรินทร์
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้จริงๆ สมควรที่จะทาตั้งนานแล้ว เป็นหน้าตาของเทศบาล ผมเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง แต่เสียดายว่าเราช้าไปนิดหนึ่ง อยากให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงเพราะบางคนยังไม่รู้
เลยว่า ที่ดินแปลงนี้ทาง อบจ. เขามาขึ้นป้ายว่าเป็นของเขาอยู่ อยากให้ทางคณะ
ผู้บริหารช่วยอธิบายด้วย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณอารีย์
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณเกียรติชัย
/สิบเอกเกียรติชัย...
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สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื่องด้วยในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่เรา เดี๋ยวนี้ส ถานที่จอดรถต่างๆ ไม่มี หากเราทาเป็น 2 ชั้น
สามารถเอาเป็นจุดจอดรถได้ อีกอย่างไม่ทราบว่าในแบบมีห้องน้าคอยบริการหรือไม่
เพราะในแบบดูไม่ออก ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 14 เชิญครับ หาก
ไม่มี จะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบคาถามครับ ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณที่เห็นด้วย สาหรับกรณีเรื่องที่ดินคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะที่ดินแปลงนี้
เทศบาลถื อ ครองมาก่ อ นปี 2497 ก่ อ นที่ พ.ร.บ.ที่ ดิ น จะประกาศใช้ ใ ห้ ไ ปขึ้ น
ทะเบียน ผมจาความได้และรู้เรื่องนี้พอสมควร ผมเกิดที่นั่นโตที่นั่นและอยู่ที่นั่น พ่อ
ผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ผมวิ่งเล่นที่นั่น ตรงนั้นเป็นโรงฆ่าสัตว์ ฆ่าหมู วัว
คนที่ฆ่าหมูได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังมีทายาทอยู่ เราถือครองมาตั้งแต่ตอนนั้น พอมา
ปี พ.ศ.2543 ผู้ว่าราชการจังหวัด พันตรีประโยชน์ ซึ่งเป็นทั้งนายก อบจ. และผู้ว่า
ราชการจังหวัด มาบอกท่านนายกว่า เราแบ่งสมบัติกันเถอะ ด้านหน้านี้ที่เป็นตึกแถว
ปัจจุบันนี้ให้ อบจ.ไป ด้านหลัง ที่สมาชิกสภาอยู่ ที่ สท. สุนทร อยู่จนถึงซิตี้ เทศบาล
เอาไป เราก็ทาอย่างนั้นตลอดมาจนถึงวันหนึ่ง อบจ. ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ในมือ
มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์เราก็อนุญาตไป เพราะพูดกันแล้วแบ่งกันแล้ว
ในขณะนั้นเขายังเจรจากับเราว่าส่วนนี้ ซิตี้ นี้ เจรจากับนายกว่า ขอสร้างอาคาร
พาณิชย์ได้หรือไม่ นายกบอกไม่ได้ ถ้าให้คุณสร้างอาคารพาณิชย์แล้วชาวบ้านจะ
ค้าขายอะไรอยู่ตรงนี้ สุดท้ายผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรคิดว่าเป็นของเขา สค.1 ใคร
ครอบครองเกิน 1 ปี ก็จบแล้ว แต่เขาครอบครองมาก่อนปี พ.ศ.2497 มันยาวนาน
เหลือเกิน และยังมีการมาปักป้ายบอกชาวบ้านว่าอย่าเสียค่าเช่า ให้เทศบาลซึ่งได้
เดือนละประมาณ 36,000 บาท ผมบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครไม่เสียก็ไม่ให้ขายสรุปก็
มาเสียแต่อย่างดี ไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหน และยังเอาป้ายไปปักที่ทางเท้า ผมก็สั่ง
รื้อ และเอาไปไว้บนเสาตรงไหนก็แล้วแต่ในเขตเทศบาลถ้าหากว่าไม่ขออนุญาต
ก็สามารถสั่งรื้อถอนได้หมด แต่เราก็ไม่ใช่คนที่จะเป็นนักเลง ยืนยันปัญหานักเลง
เรื่องที่ดินไม่มีแน่นอน 100% สมาชิกสภาเทศบาลคนที่พูดก็เคยมีที่ดิน ถือครอง
ที่ดิน สค.1 เกิน 1 ปี หรือไม่มีใครคัดค้านก็ถือว่าจบ แต่เราถือครองมาเป็นเวลาตั้งกี่
สิ บ ปี ชั่ ว อายุ ผ มเลย เพราะฉะนั้ น เขาขอมื อ เปล่ า ไม่ มี เ อกสารสั ก ใบหนึ่ง เรายั ง
อนุญาตได้เลย แล้ววันนี้ที่ดินตรงนี้ที่เราถือครองอยู่เราจะสร้างเองใครเขาจะทาอะไร
ถ้าติดคุกได้ขออนุญาตติดคนเดียวคนอื่นไม่ให้หุ้น เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องที่ดิ นไม่มี
เด็ดขาด แต่เรื่องรูปร่าง โครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปออกแบบมาแล้ ว
อย่างนี้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่วันนี้ขออนุมัติขอยืมเงินขอกู้เงิน 20 ล้านบาท
ก่อนครับ เอาเรื่องนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
เชิญคุณรุ่งโรจน์

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในที่ดินแปลงนี้ที่ทราบมา มันมี 2 ส่วน เป็นส่วนของพัสดุเทศบาลถือครองอยู่ อีก
ส่วนหนึ่งคือที่ดินของวัดแก้ว มีแนวคูน้าขวางอยู่แล้วถึงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในคู
น้ าจะเป็ น ของเทศบาลอยู่ ซี ก หนึ่ ง ของวั ด แก้ ว อี ก ซี ก หนึ่ ง ไม่ ท ราบว่ า ต่ อ ไปจะ
ดาเนินการอย่างไร เพราะเป็นที่ดินที่เกี่ยวข้องกับทางวัดแก้วด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุนทร ภูเก้าล้วนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีความหวังใหม่ขึ้นมา
ได้นาเรียนท่านนายกไปบ้างแล้ว วันนี้อยากนาเรียนให้เพื่อนสมาชิกและหลายๆ ท่าน
ในสภาแห่งนี้ ได้ลองคิดดูในฐานะที่ผมอยู่แถวๆ นั้น ไปทาแบบอีกแบบหนึ่ง คล้ายๆ
กั บ ถนนคนเดิ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตลาดที่ เ ป็ น อาคารที่ มี ห ลั ง คาครอบ 1 หลั ง ผมได้
ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคเพื่อที่จะรวมรูปแบบมา ขอนาเสนอว่ามันเป็นไปได้ไ หม
หากว่าเราไม่ได้รับงบอุดหนุนจากการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นเงินกู้ของเทศบาลเอง
และอยากให้ลองเปรียบเทียบว่า การสร้างหลังคาครอบชั้นเดียวและทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่ภายในนั้น มันคือตลาดแต่ที่ผมไปทามันคือสภาพใกล้เคียงของเก่า แต่จะมีความ
คมคายหน้าเดิม ไม่ทราบว่าทางฝ่ายเทคนิคสามารถโชว์ภาพได้ไหมครับ จะได้ทา
ความเข้าใจในคราวเดียวกัน และเป็นแค่การนาเสนอ พื้นที่ใช้สอยในตลาดจะมีแผง
อยู่ประมาณ 100 แผง และจะมีพื้นที่ส่วนกลางในการรับประทานอาหาร มีพื้นที่ปิด
กั้นเก็บขยะ มีพื้นที่ห้องน้า พื้นที่ในส่วนของคอนโทรลเป็นห้องควบคุมของผู้จัดการ
ตลาด ภาพลักษณ์หน้าตาตรงพื้นที่ ที่มีปัญหา ณ วันนี้ที่ได้รับการออกแบบ ผมมอง
ว่าความเป็นธรรมชาติอย่างเดิมมันยังคงอยู่เยอะความหน้าเดิมคิดว่าจะคงดี กว่า
หลังคาครอบ แบบตลาดทั่ว ๆ ไป แบบแรกที่เราได้ทาไว้นั่นก็คือดี แต่วันเวลามัน
เปลี่ยนแนวคิดมันเปลี่ยน ผมอยากนาเสนอครับ ส่วนตัวตึกหันหน้ามาทางวัดแก้ว
ชุดแรกก็ 7 ห้อง เว้นระยะไว้อีก 3 ห้อง เพื่อให้แนวทางเดิน จากถนนอุตรกิจ เดิน
ตรงผ่ า นโครงการของ อบจ.เดิ ม มาหาตลาด บางส่ ว นหลั ก ๆ จะมี ห ลั ง คาคลุ ม
บางส่วนยังโดนฝนบ้างเล็กน้อย แต่พื้นต้องยกระดับ แผงปิดกั้นมิดชิด ผมมองว่าเป็น
การผ่อนคลาย ต้นไม้ต้องมีอยู่แล้ว นี่คือแบบที่เราไปเขียนมา หากเป็นไปได้ถ้าเรา
ต้องการใช้เงิน กู้ เพราะงบเงินอุดหนุนมั นจบไปที่แ บบเก่า ตามรูปอาจจะมี ก าร
ปรับปรุงแบบได้ตามความเหมาะสม ผมเองมีความรู้สึกว่าหน้าตาแบบนี้ น่าจะโดนใจ
กว่า ยกพื้นขึ้นมา แผงน่าจะสูงประมาณ 3.5 เมตร เป็นอย่างต่าให้มีความสูงเพื่อจะ
ได้ระบายความร้อน พื้นด้านข้างถนนฟุตบาทจะเว้นไว้กว้างๆ ผมคาดการณ์ว่าเม็ด
เงิน ไม่น่ าจะเกิน 25 ล้ านบาท ขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้ ผมได้นาเสนอ
ขอบคุณครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทรที่ได้นาแบบมาให้ดู
ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกียรติกรณ์

นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เห็นแบบของ สท.สุนทร ที่ดูเมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วยระหว่างแบบของทาง
เทศบาล ทีแรกผมดูแล้วมันเหมือนกับเป็นโรงยิม โรงอาหารอย่างไรอย่างนั้น คิดว่า
ไม่ค่อยเหมาะสม แต่ของ สท.สุนทร ที่เอามานาเสนอดูแล้วมันมีความเหมาะสมกับ
เมืองท่องเที่ยว ดูโปร่งสบายๆ โมเดิร์น แต่ยังไม่เห็นส่วนของห้องน้าและคิดว่าคง
จะมี ถ้ า เป็ น ไปได้ ผ มขอสนั บ สนุ น ของ สท.สุ น ทรในแบบตลาดซิ ตี้ เ มื่ อ สั ก ครู่ นี้
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติกรณ์
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณพัฒน์ ครับ
นายพัฒน์ หมั่นค้า
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่ง ว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วอาคาร ที่ทาง
เทศบาลจะสร้าง 4 ชั้น อยู่จุดไหน มันจะบดบังตลาดซิตี้หรือไม่ขอทราบรายละเอียด
ครับ ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพัฒน์ครับ
ประธานสภาเทศบาล มีท่านอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบคาถามที่ท่านถามมา
ขอเชิญท่านนายกครับ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ต้องขอบคุณที่ทางสมาชิกสภาได้กรุณาสอบถาม ที่สาคัญได้นารูปแบบของ
ตัวตลาดที่ดูแล้วมีความทันสมัย สวยงามและเหมาะสมเข้ากับพื้นที่ อย่างไรก็ตามยัง
ไม่เป็นข้อสรุปว่าจะต้องเอาแบบนั้น อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แต่
ต้องเร็ว สาหรับในส่วนของตัวอาคารพาณิชย์ที่จะสร้างนั้น จะสร้างในจุดเดิมของ
อาคารไม้ อาคารไม้มีอยู่ 10 หลัง จะสร้างอยู่บริเวณเดิมหรืออาคารหลังไม้นั้นออก
และสร้างอาคาร ซึ่งในที่ประชุมแห่งนี้เราได้อนุมัติไปแล้วในเรื่องของการที่ได้มีการ
พูดคุย เล่า และการใช้พื้นที่ตรงนั้นใช้เวลากี่ปี ค่าตอบแทนเป็นเงินเท่าไหร่แบบนี้
เป็นต้น ในการก่อสร้างอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ แต่ละรายนั้นต้องบริจาคมาให้
เทศบาลรายละ 500,000 บาท 10 รายก็เป็นจานวน 5,000,000 บาท ส่วน
รูปแบบได้ยื่นมาแล้ว แต่ยังปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของ 5,000,000 บาท ตรงนั้น
จะเป็ น ต้ น ทุ น ในการที่ ม ารวมในงานก่ อ สร้ า งตลาดซิ ตี้ เงิ น กู้ ข อเรี ย นว่ า
20,000,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเรากู้เพื่อกาไร ถ้าไม่กู้ก็ไม่รู้ว่าจะสร้ าง
อย่างไร ที่จริงแล้วไม่จาเป็นต้องกู้ เงินทางการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็ให้มาแล้ว 2
ครั้ง จนกระทั่งเงินของจังหวัด แต่ด้วยเหตุผลมีการคัดค้านในการก่อสร้างในพื้นที่
ตรงนั้น เขาไม่อนุมัตเิ กรงว่าถ้าอนุมัติมาแล้วปัญหาอาจจะสร้างไม่ได้ ก็เลยไม่ได้
/พิจารณา…
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พิจารณา ในส่วนของเทศบาลเองเมื่อกู้เงินมาแล้ว เราสร้างแน่นอนซึ่งเป็นไปตาม
แบบที่ ว่ า อย่ า งไรก็ ต ามภายใน 1 เดื อ น แบบนั้ น แล้ ว เสร็ จ และจะกู้ เ งิ น จาก
ธนาคารกรุงไทย รวมถึงผู้ประกอบการ ตลอดจนทางด้านของผู้ที่เช่าอาคารพาณิชย์
ที่เป็นบ้านไม้อยู่ครับ ที่สร้างอาคารพาณิชย์นั้น ภายใน 3 เดือน คือหลังจากนี้ไปเป็น
วันที่ 1 ก.ค. ผู้ที่เช่าอาคารอยู่ตรงนั้นต้องออกไปทั้งหมด และเราจะทาการจาหน่าย
ทรัพย์สิน คือจาหน่ายอาคารไม้นั้นออก พอรื้อออกไปแล้วจะดาเนินการก่อนสร้าง
ส่วนของเงินกู้ 20,000,000 บาท ท่านสมาชิกคงนึกว่าเทศบาลจะมาผ่อนกันแล้ว
ได้ค่าเช่าเดือนละแค่ 30,000 กว่าบาท ตรงนี้แล้วเมื่อไหร่จะคุ้ม เรียนว่า ถ้าหาก
ลักษณะของการก่อสร้างเป็น อย่างเช่นตึกเมื่อสั กครู่ เราเห็นแล้วว่าจะเป็นหลั งๆ
จานวนของผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่นั่น ประมาณเกือบ 100 ราย เราต้องพิจารณาว่า
พื้นที่จะได้ครบตามจานวนของพ่อค้า แม่ค้า หรือไม่ ถ้าครบพื้นที่เฉลี่ยหลังหนึ่งเป็น
เงินเท่าไหร่ก็ตาม เช่น หลังหนึ่งเป็นเงิน 70,000 บาท และรวมสิ่งอื่นๆ แล้วสมมุติ
ว่ายูนิตละ 100,000 บาท ในยูนิตละ 100,000 บาท ตรงนั้น ต่อไป นาย ก. /
นาย ข. คนที่จะได้เข้าไปค้าขายที่นั่น ต้องมีภาระร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่เ ขา
จะต้องเป็นที่ต้องกู้เงิน ตรงนั้น จานวน 100,000 บาท มาคืนให้กับเทศบาล และ
เทศบาลจะใช้เงินตรงนี้ให้กับธนาคารที่เราขอกู้ต่อไป สัญญาที่เราก่อสร้างอยู่ ที่กู้มา
20,000,000 บาท เอาจานวนของพ่อค้าแม่ขายที่มีอยู่ตรงนั้น หารออกไป แทนที่
เทศบาลจะเป็นหนี้อยู่ 20,000,000 บาท ต่อไปเมื่อกระจายหนี้ไปยังพ่อค้าแม่ขาย
ต่างๆ เราไม่เป็นหนี้ คนที่ค้าขายตรงนั้นจะเป็นหนี้แทน พอเป็นหนี้แทนแล้วจะเอา
อะไรไปค้าประกัน เพราะเขาไม่มีหลักทรัพย์ ก็คือเอาแผงตรงนั้นเป็นตัวค้าประกัน
โดยเทศบาลจะเป็นผู้ที่ค้าประกันให้ แล้วเอาตัวนี้ไปวางธนาคาร ถ้าผ่อนหมดเมื่อไหร่
ก็ตามจะเป็นสิทธิของเขา เพราะเรารู้ว่าตัวเลขที่เราให้ไปนี้ มันไม่ใช่ตัวเลขจริง ที่เขา
เซ้งกัน ถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยผมคิดว่าเช่น 1 แสน ก็ต้องเซ้ง 2 แสน แทนที่จะให้
เขาเซ้ง 2 แสน เราเป็นคนสร้างเป็ นคนกู้เงินมาเหมือนกันกับที่ตลาดสดมหาราช ปี
พ.ศ. 2546 เรากู้ ม า 50,000,000 บาท ในส่ ว นของข้ า งหน้ า จะเป็ น อย่ างไร
ท้ายที่สุดแล้วเราบอกว่าคนที่ค้าขายอยู่เดิมนั้นในเวลานั้นยังค้าขายอยู่ ก็จ่ายมา
แผงละ 2,500 บาท คนที่ต้องการค้าขายที่ไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของ แต่เขาขายอยู่เป็น
ลูกจ้างอยากจะขายของก็เอามา 3,500 บาท ส่วนคนนอกที่ไม่มีการค้าขาย เอามา
5,000 บาท หลังจากที่เข้าไปแล้วเวลาเพียงแค่ 2 – 3 เดือน เขาเซ้ง 35,000
บาท นานๆ เข้ากลายเป็น 50,000 – 70,000 บาท เราเป็นหนี้แต่เขาได้เงิน ใน
วันนี้เราผ่านเวลานั้น เราเรียนรู้แล้ว ต่อไปนี้เราก็คงไม่ทาอย่างนั้น เราสร้างเท่าไหร่
เป็นเงินเท่าไหร่ ลงทุนไปเท่าไหร่เขาต้องรับภาระตรงนี้ เมื่อเอาไปแล้วเขาส่ง ไปแล้ว
เรียบร้อยแล้ว ถ้าสมมุติว่าผ่อนหมดกรรมสิทธิ์นั้นเขาได้ไปเต็มที่ และสามารถไปเซ้ง
ได้ ถึงแม้จะไม่ใช่ก็ตามคนที่มาเซ้งใหม่ก็ต้องไปทาต่ออีกที ผมเชื่อว่าในส่วนของตรงนี้
ถ้าเราทาลักษณะนี้คนที่เขาขายอยู่ เป็นพ่อค้าแม่ขายที่จะไปกู้ 100,000 บาท จะ
ไปกู้ได้อย่างไร ธนาคารคงไม่ให้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรารับประกันให้เงินที่ได้คงจะ
ไม่มีปัญหา ในส่วนของตลาดซิตี้ผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีการก่อสร้างแล้วตรงนั้นมันจุด
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ใจกลาง ศูนย์กลางของเมือง ผู้คนที่มา เช่น ชาวจีน มาเลเซีย เราจะเห็ นว่าตลาด
ผลไม้ตรงนั้นจะมีคนมาชุกชุมแน่นกันหมด เพราะเขานอนโรงแรมในเขตใกล้ๆ เคียง
หรืออาจจะไกลไปหน่อย ก็เดินมาซื้อผล อาหารต่างๆ เหล่านี้ เราจัดรูปแบบใหม่
ต่อไปที่สวยงามแล้ว มันจะเป็นส่วนหนึ่งของสีสัน เป็นหน้าเป็นตาของเมือง และเป็น
ส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเมืองนี้เมื่อเราสร้างรับแขกแล้วจุดบอดของเรามีไม่กี่จุด วันนี้
สะพานเจ้าฟ้า หลังจากที่เราปรับปรุง พื้นที่เสร็จแล้ว เมื่อ ๓ วันที่แล้ว ผมได้มอบ
รถเข็น สแตนเลสให้ เ ขาแล้ ว รวมถึง เก้ า อี้ ตอนแรกที่ได้ มี การพูด คุย กัน เขาก็ ยั ง มี
ความรู้สึกว่า เราขึ้นค่าเช่าบ้างอะไรบ้างเขาจะได้อะไร แต่ผลที่สุดแล้ว 3 วันที่แล้ว
เขาไปเห็นรถเข็นสแตนเลส บอกคันหนึ่งตกประมาณ 6 หมื่น กว่าบาท และมีเก้าอี้
ด้วย รวมแล้ว 1 แผงเล็ก เขาจะได้ไปประมาณ 7 หมื่นบาท แผงใหญ่ก็จะมากกว่า
7 หมื่นบาทผมบอกว่าถ้าคุณผ่อนรถ เอาง่ายๆ ว่าผ่อนเดือน 700 ราคา 7 หมื่น
คุณต้องผ่อนกี่เดือน ก็ต้องผ่อน 100 เดือน เกือบ 10 ปี แต่วันนี้ให้ฟรี แล้วคุณมา
จ่ายค่าอนุญาตของการขายอาหารในพื้นที่สาธารณะคิดดูว่ามันถูกเสียเหลือเกิน พอ
เขาได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น เขาตกใจเลย แล้วก็เข็นไม่ค่อยไหวบอกว่าหนักเกิน ในส่วน
ตรงนี้กลายเป็นว่าอีก ๔ วันข้างหน้า เราจะเห็นว่ารถเก่าที่มีอยู่ โต๊ะ เก้าอี้ เก่า ที่มีอยู่
ก็จะถูกเอาออกไป และเอาของใหม่ไปวาง คราวนี้จะเห็นแล้วว่าตรงนั้นจะเป็นส่วน
ของที่ เ ป็ น ครั ว หน้ า เมื อ งกระบี่ ข องเรา เช่ น เดี ย วกั น ตลาดซิ ตี้ วัน นี้ เ รายั ง ไม่ ค่ อย
อยากจะพาคนไปเท่าไหร่ พอเขาบอกจะไปตลาดซิตี้เราก็เขินๆ นิดหน่อย ถ้าเราทา
โครงการนี้แล้วเสร็จผมเชื่อว่าเราโชว์เขาได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าตาของเมือง
และเป็นห้องรับแขก เป็นจุดที่ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง
เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีการประชุม ทางด้านของประเทศจีนเขามาเป็ นตัวแทนมาจาก
บริ ษั ท ใหญ่ ข องจี น 1 ใน 5 ของจี น เขามาแล้ ว บอกว่ า ต่ อ ไปนี้ เ ขาอยากจะขอ
คาแนะนาว่า กระบี่ เขาอยากจะเข้าแต่ในเวลานี้คนจีนเองทั้งประเทศรู้จักกระบี่กัน
น้อยมาก เขารู้จักภูเก็ต รู้จักพัทยา รู้จักกรุงเทพฯ รู้จักเชียงใหม่ แต่ยังรู้จักกระบี่
น้อย ถ้าหากมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชื่อว่าคนจีนที่มีจานวน 1 พันกว่าล้านคน
ส่วนหนึ่งประมาณสัก 1 % ก็ 10 กว่าล้านคนแล้ว ในส่วนนี้เขาถามอยู่ 3 เรื่อง คือ
2. การท่องเที่ยว 3 เรื่องนี้เราชี้ให้เห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นจุดที่
สามารถเชื่อมโยงออกไปข้างนอกนั้นได้อย่างสะดวกสบาย ง่าย และถูก ถ้ามาลงทุน
อย่างนี้แล้ว เช่น การท่องเที่ยว จะพานักท่องเที่ยวมาลงทุน สร้างโรงแรมต่างๆ คน
กระบี่ มีเขามีส ร้ างแล้ ว มาประสาน เรื่องแหล่ งท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองสามารถ
ออกไปได้ ทางทะเลก็ออกไปได้ ในส่วนนี้เองนอกจากการท่องเที่ยว
3. การศึกษา ประเทศจีนเขาจะมีการเอาคนมา เอานักศึกษาจีนมาเขาอยากรู้
อยากเรียนภาษาไทย สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าในประเทศจีนมีผู้สูงอายุ 220 ล้านคน
เป็นตัวเลขที่น่าคิด มีเศรษฐี 300 ล้านคน คนเหล่านี้ไม่กล้าออกไปต่างประเทศ
เพราะอายการเป็นอยู่อย่างคนจีนเราก็รู้มาก่อนว่า ห้องน้าอะไรต่างๆ ไม่ค่อยสะอาด
เขาอยากมาเมืองไทยแต่มาแล้วอยากจะศึกษามาเรียนรู้ว่า ศิลปะ วัฒนธรรม
/เรื่องสังคม…
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เรื่องสังคม มารยาทของคนไทยนั้นเป็นอย่างไร เพราะจะได้ปฏิบัติตัวถูก เขาบอกว่า
บ้านคนรวยที่จีนขยะเขาทิ้งในบ้าน แต่มาที่นี่เขาทาตัวไม่ถูก และเสียงเขาดัง เขา
อยากจะมาเมืองไทย
4. การลงทุน เรื่องของอุตสาหกรรม เรื่องของปาล์ม เขาจะมาลงทุน เรื่องของ
การศึกษาจะมาร่วมทุนด้วย ที่สาคัญผู้สูงอายุของเขาที่จานวน 220 ล้านคน อยากมี
ที่ ที่จะมาอยู่ยามอากาศที่บ้านของเขาหนาวมากๆ คนอายุมากนั้นทนความหนาว
ไม่ได้ เราบอกว่าได้ แต่เราขอคัดกรองคน คุณภาพของคนและเรื่องของกาลังซื้อของ
คน ว่าเราจะไม่เอาระดับที่มีปัญหา เอาระดับ ที่เขามีฐานะดีมาอยู่ที่เรา กระบี่ต่อไป
อนาคตจากการที่จะมีการก่อสร้างขยายสนามบิ นใหม่ให้กว้าง ลงได้มากขึ้น ขึ้นจอด
ได้มากขึ้น ตัวเลขของนักเที่ยวผู้โดยสารที่ผ่านสายการบินจะมากขึ้นเป็น 2 เท่า ตรง
นี้ฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิก ครับว่า ต่อไปนี้ในเขตเมืองจังหวัด
กระบี่ของเรานั้นจะเป็นโอกาสที่สาคัญ ที่สามารถที่จะได้เตรียมความพร้อมในการ
ขยายในการต้อนรับในการรองรับ กับการท่องเที่ยว วันนี้ทุกตรอกซอกซอยเราจะ
เห็นมีอาคารที่ก่อสร้างขึ้น เยอะแยะ ไม่ว่าจะโรงแรมเล็ก ใหญ่ อาคารพาณิช ย์ก็
ปรับปรุง โฮมสเตย์ก็มี วันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาเราทราบครับว่าเมื่อมีการดาเนินการใน
เรื่องของทัวน์ศูนย์เหรียญ นักท่องเที่ยวก็หายไปเลยในส่วนหนึ่งแต่กาลังจะกลับมา
ในการกลับมานั้นมีข้อตกลงกับทางรัฐบาลว่า การกลับมาจะต้องมีอะไรบ้างที่จะต้อง
เพิ่มศักยภาพ เพิ่มรายได้ เพิ่มผลประโยชน์ให้คนในท้องถิ่น ให้คนในพื้นที่นั้นได้รับ
มากขึ้นจากเดิม
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณท่านนายก คิดว่ารายละเอียดคงครบถ้วนนะครับ สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 14 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ญัตติอื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือปรึกษา
ตลอดจนมีเรื่องที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุมสภาเทศบาลก็ขอเชิญครับ

นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการทางานของหน่วยกองต่างๆ ปัจจุบันนี้ และได้รับทราบจากสมาชิกหลายๆ
ท่านว่า บางสิ่งบางอย่างร้องเรียนมาก็ล่าช้า ถ้าพูดตรงๆ ที่ประสบมา สาเหตุหนึ่งที่
ผมไม่รับเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพราะ เวลาประชุมข้าราชการ
เราไปนั่ง ไปเถียงกันเองอยู่ในนั้น ผมอาย ผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น อยาก
ให้มีความสามัคคีตั้งใจทางาน งานให้เดิน จะรับงานข้างนอกก็ไม่ว่า เพราะท่านต้อง
เลี้ยงดูครอบครัวเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวก็ไม่ว่ากัน แต่งานหลวงอย่าให้เสีย
ผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านก็สนับสนุนให้ท่านทา แต่งานหลวงอย่าให้เสีย ท่านทาไปได้
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ทุกคนเห็นด้วยเพื่อเป็นการเสริมสร้างครอบครัวของท่านให้แข็งแกร่ง และหลาย
อย่างที่หลายๆ คนได้นั่งคุยปรึกษากันมาตลอด ว่าบางเรื่องสมควรที่จะนามาพูดใน
สภาไหม แต่ด้วยความเกรงใจและเคารพ ท่านฝ่ายบริหารชะงักและหยุดกันไปนาน
แต่วันนี้เวลานี้ทุกคนที่ได้พูดคุยกัน บอกว่าสมควรแล้ว ที่จะนาเรื่องนี้เข้ามาในสภา
และก่อนที่จ ะพูดเรื่องนี้ผ มกราบขอโทษทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ ายบริห ารหรือ
ข้าราชการประจาถ้าไปกระทบกระทั่งใคร ขอโทษมา ณ ที่นี้ครับ แต่ติ ติง เพื่อให้
การทางานเพื่อบริการประชาชนบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ประชาชนอย่างทั่วถึง อย่าง
รวดเร็ว ว่องไว ความตั้งใจของผมและเพื่อนสมาชิกมีอยู่แค่นี้ แต่อยากให้ท่านทางาน
ให้ว่องไว รวดเร็ว ผมภูมิใจที่มาอยู่กลุ่มพัฒนากระบี่ ภูมิใจที่ได้ท่านนายกกีร ติศักดิ์
เป็นประธานกลุ่มเป็นผู้นาของเรา อยากแจ้งตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจา
หรือผู้ร่วมสังเกตการณ์ ผมเป็น สท. ตั้งแต่ปี 2546 ถ้านับสมัยคือสมัยที่ 4 สมัย
แรกได้ สมัยที่2 ตก สมัยที่3 ได้ เราได้ดาเนินการหาเสียงกันมาแล้วไม่เคยใช้จ่ายเงิน
ไม่เคยซื้อเสียงไม่มีการถอนทุน ไม่มีการคอรัปชั่น เพราะได้ผู้นาที่ดีอย่างท่านนายก
เป็นผู้นาของเรา แต่วันนี้ในองค์กรของเราสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรผมเข้าใจ
ว่าฝ่ายบริหารคงทราบดี เพราะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเสียดายที่ไม่ได้ร่วมกับคณะไป
อวยพรผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านพูดออกมาว่า เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือจะไม่ขอ
เอ่ยนามท่าน ท่านบอกว่าเทศบาลเราตอนนี้ดังแล้ว ดังเรื่องรับเงินไปขอเงินเขาและ
ผมมั่นใจในตัวผู้นา ท่านนายกไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ และผมเป็น สท. หลายสมัยไม่เคย
ได้รับเงินในส่วนนี้สักบาทเดียว ผมจาเป็นต้องพูดเรื่องนี้ เพราะปล่อยนานไป ความ
เสื่อมเสียอะไรต่างๆ จะมาถึงตัวนายกเทศมนตรีเอง และพอเข้าในช่วงขาเสียงขึ้นมา
เมื่อไหร่เรื่องต่างๆ จะออกมาหมด และจกตกอยู่ที่ฝ่ายการเมือง ตรงนี้ผมว่าถึงเวลา
แล้วที่ ฝ่ายบริหารน่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย คือถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ควรออกไป
เถอะครับ ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะทาให้เสื่อมเสีย ถามคนที่ไปทาอย่างนี้ คนทาไม่
ค่อยเท่าไหร่ แต่ข้างบนจะพลอยเสื่ อมเสี ย ถ้าไม่ใช่ผู้ บริห ารตรงนี้ ในสภานี้ แล้ ว
หมายถึงใคร ความเสื่อมเสียมันถึงกันหมด อยากให้ในส่วนตรงนี้ฝ่ายบริหารลอง
เคลียสักหน่อย ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับฝ่ายบริหารครับ ว่าเราต้องทา เพื่อรักษาเกียรติ
ของนายกเอง ของพวกเราเอง ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพชร
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณธนวัฒน์
นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นที่ทราบกันแล้วว่าช่วงหลังนี้มักจะเกิดภัยพิบัติ ฝนตกน้าท่วมบ่อย พื้นที่แต่ละ
เกิดปัญหาน้าท่วมอยู่ทุกครั้ง พื้นที่จากตลาดเก่าได้รับน้าจากน้าตกห้วยโต้ ทับปริก
ทาให้ เกิดความเสี ยหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิ นของประชาชนเป็นอย่างมาก
กระผมประธาน อปพร. เทศบาลเมืองกระบี่จึงใคร่ขอเสนอผ่านท่านประธานสภาถึง
คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภา ใคร่ขอเรือสัก 1 ลา เวลามีฝนตกหนักน้าท่วมจะได้
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ช่วยเหลือ ย้ายส่งของและขนย้ายผู้คนได้ทันท่วงที ที่ผ่านมาน้าท่วมหนักมีผู้คนติดอยู่
บนหลังคาก็มี โดยทางรถ 4X4 ไม่สามารถเข้าถึงได้ ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณ สุนทร
นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อความต่อเนื่อง หากท่านประธานสภา จาได้ครั้งหนึ่งเคยได้อนุมัติซื้อเรือมาเพื่อไป
เก็บขยะในลาน้ากระบี่ ไม่แน่ใจว่าเรือลานั้นถ้ามาติดตั้งอุปกรณ์ ปรับปรุงจะ
เหมาะสมในยามที่เกิดภัยพิบัติอย่างเพื่อนสมาชิกได้ร้องขอหรือไม่ ถ้าหากว่าสามารถ
เอามาปรับปรุงได้ นามาใช้ทดแทนได้น่าจะได้สัก 1 ลา ที่มีอยู่ เท่าที่ติดตามเรือลา
นั้นที่บอกว่า เราซื้อไปเพื่อเก็บขยะในทะเล ผมว่าจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ ถ้าเรามา
ปรับปรุงปรับเปลี่ยนเป็นเพื่อช่วยเหลือยามอุทกภัย น่าจะเหมาะสม ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ก่ อ นอื่ น ขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ เ สี ย สละแรงกายแรงใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม จนได้รับคาชื่นชมจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ต้อง
ขอขอบคุณ และอีกเรื่องหนึ่ง คอสะพานตลาดเหนือ ถนนพลับพลาตั้งแต่ปี 2554
ณ วัน นี้ ยั งไม่ได้รั บการซ่อมแซม และอีกอย่างถนนหมู่บ้านไพรินทร์ กระผมเดิน
หาเสี ย ง 2 อยู่ ส องสมั ย แล้ ว ณ บั ด นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข ขอสอบถามความ
เคลื่อนไหวโครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วม หน้าถนน บขส. กับหน้าวัดโภคา ว่าตอนนี้
เป็นอย่างไร และอยากฝากถึงประชาสัมพันธ์ของเราว่า ในกรณีที่มีการร้องเรียนใน
facebook ต่างๆ เช่น ไฟแดงข้างป้อมตารวจ ชื่อขวัญ เกี่ยวกับขายอุปกรณ์ ดนดรี
สอนดนตรี ไปร้องเรียนใน facebook ว่า มีไฟแดงทาไมแต่ไม่เคยเปิด ใช้งาน ผม
อยากฝากเจ้าหน้าที่ของเรา ที่มีความรู้ มีข้อมูลได้เข้าไปตอบ ได้เข้าไปกระจายข้อมูล
ให้ชาวบ้านไปรับฟังว่า ทาไมเราถึงไม่เปิดใช้งาน อยากให้ไปช่วยแก้ข่าว ไม่ใช่เราฟัง
อย่างเดียวแล้ วให้เขาโจมตีเรา แต่เราไม่เข้าไปแก้ไข ซึ่งความเสียหายจะเกิ ด กับ
ผู้บริหาร เกิดกับสมาชิกสภาว่า ทาไมเราไม่แก้ข่าว ที่สาคัญอยากฝากหน่วยงานของ
เรา เจ้าหน้าที่ต่างๆ ว่าโครงการหลายๆ โครงการที่ผ่านเข้าไปในสภา อย่างเช่น
โครงการปรับปรุงถนนนาเตย ก่อสร้างจุดกลับรถถนนอุตรกิจ โครงการปรับปรุง
ถนนมหาราช และหลายโครงการที่ ผ่านสภาไปแล้ว ผมอยากทราบว่าผ่านไปแล้ว
ผ่านไปเพื่ออะไร ถ้าผ่านไปแล้วสักปี แต่ไม่ทาอย่างนี้ในหน้าที่ตัวแทนประชาชน แต่
ผ่านสภาไปแล้ว แต่ไม่ทา ติดขัดตรงไหนอย่างไร ได้ทาจริงจังหรือไม่ หรือทาไปวันๆ
ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณอิทธิชัย
นายอิทธิชัย ตันบุตร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างเช่นเหมือนคุณเกียรติชัยได้พูด ต้องขอชื่นชมเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อครั้งน้า
ท่วมที่ผ่านมาภายใต้การนาของท่านนายกและฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นกอง/ฝ่าย
ทุกๆ กอง ได้รับคาชื่นชมในการแก้ไขปัญหาให้ กับชาวบ้าน ที่เคยพูดว่าทางท่าน
นายกได้มีนโยบายในเรื่องของ ททท. อะไรต่างๆ ณ วันนี้ได้เฝ้าติดตาม และยังไม่ได้
ลงมือทา อย่างที่เคยพูดในสภาแห่งนี้ว่า ท่านนายกของเราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ต้องขอ
ชื่ น ชมท่ า น เมื่ อ ไม่ กี่ ชั่ ว โมงที่ ผ่ า นมาท่ า นได้ พู ด ให้ ฟั ง แล้ ว ว่ า ทางเทศบาลได้
งบประมาณจากทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และงบประมาณจากที่อื่นๆ มาอีก
ถ้าไม่ได้เป็นความสามารถของท่านนายก บางทีกระบวนการโดยทางเทศบาลเองคง
ได้มายาก ถ้าดูในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองแต่ได้ไปทั้งจังหวัด อย่างที่
ได้ทาประติมากรรมปูดา ผมมองว่าพวกเราเองต้องคอยสนับสนุนท่าน ไม่ว่าจะเป็น
ถนน คูน้า ปัญหาอื่นๆ อยากฝากไปยังผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ว่าเราเองไม่ต้องให้ทาง
สมาชิกสภาหรือชาวบ้านมาบอกกล่าวว่า ไฟตรงนั้นไม่ติด ชารุด ฝาคูหายหรือขยะ
ตกค้าง อะไรอย่างนี้ ผมมองว่างานเหล่ านี้เป็นงานประจาไม่จาเป็นต้องให้ มี ก าร
ท้วงติง และไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกสภามาบอกกล่าว เพราะทางสมาชิกมี ห น้ าที่
อนุมัติงบประมาณ หลายๆ ครั้งที่เคยได้ยินว่าทางพวกกระผมเองไม่ค่อยจะทางาน
บ้าง วันนี้พวกเราเองอึดอัดว่า เวลาพวกเราพูดบางครั้งเคยได้ยินคาตอบว่า มันไม่ใช่
หน้าที่ เมื่อเราแจ้งเราเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของทางสมาชิก ผมอยากฝากไปว่า ท่าน
อย่าลืมว่าพวกกระผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ได้รับการเลือกตั้งมาจาก พี่
น้องประชาชน ที่สาคัญเหมือนที่คุณพชร ได้พูดไป เป็นเรื่องจริงไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามา
มาโดยถูกต้องและหาเสียงกันเป็นเดือน ในสิ่งที่พวกกระผมทาด้วยความที่มีจิตใจที่
เป็นสาธารณะ อยากช่วยเหลือในสิ่งที่ทาได้ และคิดว่าชาวบ้านคงไม่ได้อยากได้อะไร
มาก แค่ให้น้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เพราเป็นสิ่งที่เขาได้รับโดยตรง บางทีเรา
อาจจะลืมไปว่า อันนั้นเป็นหน้าที่ เพราะคาว่าข้าราชการชื่อบอกอยู่แล้ว มีหน้าที่รับ
ใช้ประชาชน เมื่อมีอะไรต่างๆ ขอให้ดาเนินการให้รวดเร็ว เพราะเวลาท่านสมาชิก
แจ้งเข้ามา จะติดปัญหาต่างๆ ถ้าเกิดเป็นถนนติดปัญหาเรื่องฝนตก เพราะมีถนนที่
ชารุดอยู่หลายๆ สายยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือถ้ามีการเอาดิน หิน ไปลงแล้วยัง
ไม่ ไ ด้ มี ก ารท าให้ ต่ อ เนื่ อ งไป ต้ อ งขอชื่ น ชมกองสาธารณสุ ข ด้ ว ย ได้ เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องขยะ มันจะมีตกค้างบ้าง เมื่อพวกกระผมได้ร้องเรียนเข้าไปจะได้
เห็นการทางาน เพราะมีการถ่ายรูปส่ง Line มาตลอด ต้องขอชื่นชม และยกตัวอย่าง
การทางานกอง/ฝ่ าย ต่างๆ ของเทศบาลมันไม่มีความเป็นเอกภาพ สิ่ งที่เห็ นได้
ชัดเจนที่สุดคือ ที่สวนสาธารณะธารา รู้สึกตรงนี้จะมีทั้ง 3 กอง ทั้งกองช่าง กอง
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม กองวิช าการที่ดูแลอยู่ อยากให้ มีการทางานที่ ต้ อ ง
ประสานกัน เพราะไม่ค่อยประสานกัน อย่าลืมว่าปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้ตกอยู่กับ
ใคร แต่ตกกับพี่น้องประชาชนของเรา และอีกอย่างหนึ่งอยากฝากว่า
/สวนสาธารณะ…
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สวนสาธารณะธาราแห่งนี้ ทาด้วยงบประมาณที่สูงพอสมควร แต่ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ผมเฝ้าดูว่าพวกต้นไม้ของสวนธาราไม่ค่อยเขียวขจี ไม่ทราบว่าทางเทศบาลมี
แผนในเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้าง รวมไปแผนการตรวจสอบในเรื่องของระบบต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล 19 ตร.กม. อย่างไรบ้าง เช่น ไฟ ถนน คูน้า ขยะ เรามีแผน
อย่างไรบ้าง สุดท้ายขออัญเชิญ พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการทางาน ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ทาเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดเท่าหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แล
คนอื่น งานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุผลว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้อง
เกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีค วามรู้ ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกัน ทา”
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณอิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล รบกวนท่านเลขานุการสภาครับ ว่าในการที่พวกเราได้เข้ามาอธิบายหรือปัญหาของ
ประชาชน อยากรบกวนท่านเลขานุการสภา ว่าอยากให้หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วน
ต่างๆ อยู่รับฟังปัญหา ซึ่งจะได้นาปัญหาของพวกเราไปแก้ไขได้ถูกต้องและถูกทาง
ถูกที่ ถ้าหากกลั บ ไปหมด ผมขอถามว่าแจ้งคณะผู้ บริห ารไปอย่างเดียวมันจะได้
ประโยชน์ไหม เพราะถ้าพวกท่านไม่ฟังปัญหาของพวกเรา ซึ่งสมาชิกหลายๆ ท่าน
เสียสละเวลามานั่งตรงนี้เพื่อจะมาแสดงปัญหาที่ได้รับรู้จากประชาชนมา หากไม่รับ
ฟังไป ท่านก็ไม่ได้แก้ไขให้พวกผม พอถึงการประชุมรอบหน้าก็ต้องมาพูดกันใหม่ มัน
ไม่ได้แก้ไขปัญหากันอีก ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกรียติชัย
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทาความเข้าใจประเด็น ทางท่านสมาชิกกล่าวไปว่า เรื่องความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิก เรื่องนั้นโดยบทบาทหน้าที่ของสมาชิกนั้นไม่ใช่ครับ
มีอยู่ข้อหนึ่ง คือ ท่านสมาชิกสภานาปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนไปประชุม ปรึกษาหารือ ในสภาอยากนาเรียนให้พวกเราได้มั่นใจว่าเป็น
หน้าที่ของเรา แต่อาจจะมองอีกมุมหนึ่งที่ คณะผู้บริหารได้กล่าวว่า เป็นงานประจา
เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ประจาอยู่แล้ว ที่จะต้องทา แต่พวกเราเองยินดีและอาสาที่
จะนาความเดือดร้อนที่ตกหล่น มานาเรียนให้ได้ทราบและได้ไปปรับปรุงแก้ไข แต่
งานที่รับผิดชอบของเราต้องยอมรับ เช่น ไฟดับกี่ดวงก็ตามแต่ มาจากชาวบ้าน มา
จากท่ า นสมาชิ ก สภาและได้ ร าเรี ย นถึ ง คณะผู้ บ ริ ห ารไล่ ซั ก กั น ไป ใช้ เ วลานาน
พอสมควร ลองทบทวนดูครับว่าท่านทาหน้าที่นั้นเต็มที่แล้วหรือยัง
/และเรื่องศูนย์การเรียนรู้…
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- และเรื่ อ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดามั น กระผมยิ น ดี แ ละเห็ น ด้ ว ยใน
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องท่ า นนายก ที่ ไ ด้ ท าเกี่ ย วกั บ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมตรงนี้ ขึ้ น มา และ
รังสรรค์งานศิลปะจนไป go inter แต่ที่สังเกตว่า ขณะที่เราบอกว่าจะ go inter
ในเร็ ว ๆ นี้ ประชาชนของจัง หวั ดเรา เอง คนในพื้นที่ เ ทศบาลเมื อ งของเรา
หลากหลายอาชีพทั้งข้าราชการ ทั้งครูอาจารย์เราดีพอแล้วหรือยัง อยากฝาก
ท่านผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หาวิธีประชาสัมพันธ์ ให้คน
ในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ มาเยี่ยมชมและยอมรับว่าจากที่
ไปศึกษาจากหลายๆ ที่ เกี่ยวกับงานศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามันของเรามีดีที่จะโชว์ และดีพอที่จะสร้างความประทับใจเก็บเงินได้ด้วย
จะได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องเสนอโครงการทาความสะอาดเรื่องพื้นที่บริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันมันตกใจอยู่เหมือนกัน ว่า 1 ปี เราใช้เงินที่
ขอมาไปประมาณ 8 แสนกว่าบาท ผมมองว่าเม็ดเงินมันเยอะ แต่ตรงนี้คนที่เข้า
ไปเยี่ยมชม คนที่เข้าไปเสพมันตรงเป้าหมายแล้วหรือยัง ผมมองก็จะมีแต่ลูกๆ
หลานๆ นักเรียนก็ดี แต่ขอฝากไว้บางครั้งบางคราว ท่านผู้นาของเราไปบรรยาย
ให้เด็กระดับประถมฟัง มันไม่ค่อยเข้าถึงเนื้อหาความรู้สักเท่าไหร่ ลองหาวิธี
รูปแบบอื่นๆ อยากนาเสนอในส่วนของตรงนั้น ภาพลักษณ์คือ ทาอย่างให้คนไป
เยี่ยมชมเรามากขึ้น หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้รอแต่ อบต. กับนักเรียน
- อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องภารกิจการขุดลอกคูระบายน้า ว่าเป็นภารกิจของใครกัน
แน่ เพราะที่เข้าใจมาวันนี้ เราเป็นภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผมมองศักยภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่น่าจะตรงกับงาน
กองที่ เ หมาะสมคื อ กองช่ า ง กองช่ า งเป็ น คนวางแผนออกแบบคู ร ะบายน้ า
ระดับสูง-ต่า กองช่างจะรู้ ผมว่า การทางานอะไรต่างๆ คนจบช่างมาจะรู้ จะ
ทางานได้ดีกว่า ถ้าเจอปัญหาชารุด หรือระดับสูงกว่า หรือต่ากว่า อะไรที่ลงไปดู
ลงไปรู้ ไปเห็น สามารถต่อยอดได้โดยกองของท่านเอง ขอนาเสนอ ถ้าหากว่ายัง
อยู่ที่กองสาธารณสุข ผมอยากให้เป็นภารกิจของกองช่าง ช่วยดูแล อย่าลืมว่า
น้าฝนที่มันตกลงมาไม่มีใครรู้ได้ว่า จะเยอะแค่ไหน เมื่อไหร่ คูระบายน้าเราเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. 1 เมตร 1.2 เมตร 2 เมตร บ้างอะไรบ้าง สะดวกสบาย
แล้วหรือยัง หรือ ว่ามีสิ่งของสะสมพวกเศษวัส ดุ ดิน ทราย ทราบข่าวว่าทาง
ผู้บริหารจะเป็นภารกิจเร่งด่วน เช่ารถดูดโคลนมา น่าจะได้ผล
- เรื่องการต่อเติมอาคาร สืบเนื่องจากกระบี่มีการเจริญรุ่งเรืองมาก อยากขอความ
ชัดเจนจากผู้บริหารว่า อาคารตรงซอยศูนย์ดีแทคกระบี่ มีการต่อเติมจากตึก 4
ชั้นเป็นตึก 5 ชั้น เพื่อจะทาพื้นที่ รองรับนักท่องเที่ยว ไม่ทราบว่าได้ทาการขอ
อนุญาตได้ถูกต้องหรือยัง
- ใกล้กับร้านข้าวแกง บริเวณมูลนิธิ มีโครงการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ 71
ห้องไม่มั่นใจ แต่ประมาณนี้ครับ แต่ไม่มั่นใจเรื่องเว้นระยะ พอมองฝั่งตรงข้ามที่
ก าลั ง ก่ อ สร้ า งอยู่ ทุ ก วั น นี้ น่า จะลึ ก ไปกว่ า เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ประมาณไม่ เ กิน
1.20 เมตร. เซเว่นอีเลฟเว่นที่มันใกล้ฟุตบาทได้ผมว่าเขาน่าจะใช้แบบรื้ออาคาร
/ - เก่าแล้ว...
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เก่าแล้ว คร่อมอาคาร ปลูกสร้างปรับปรุง อาคารถึงได้ทาได้ขนาดนั้น แต่ตึกที่
สร้างใหม่อยากจะให้มีการตรวจสอบ
- สุดท้ายขอพูดความในใจ ว่าภูมิใจและดีใจจนถึงทุกวันนี้ บอกกับครอบครัวว่าได้
ที่ 1 ของประเทศไทย แต่ยังมีบางเรื่องบางส่วนที่ทาให้กระผมไม่สบายใจและ
เหมือนเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่านได้พูดถึง จากคาพูด จากผู้ประกอบการหลายๆ
คน มันเข้าหูจนกลายเป็นความเชื่อ เรื่องใบเสร็จค่อยว่ากันอีกครั้ง แต่คุยกัน
เรื่ อ งความเชื่ อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องเราปฏิ บั ติ ง านไม่ เ หมาะสม มี ก ารเรี ย กรั บ
ประโยชน์ ทาให้เกิดความเสียหาย นั่นคือประเด็นเล็กๆ น้อยๆ กับชาวบ้าน แต่
กระผมมองอีกประเด็นหนึ่ง ที่ทาให้เกิดความเสียหายกับองค์กรคือ สมมุติว่ามี
โครงการ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินอุดหนุ น ขอแบบเพื่อประกอบในการขอ
งบประมาณ จะต้องผิดพลาดบ่อยครั้ง กับการทางานไม่สาเร็จการออกแบบไม่
สาเร็จ แบบไม่ถูกต้อง ทาให้เราพลาดโอกาสไปเม็ดเงินในแต่ละครั้งหลักล้าน ผม
มองไปถึงว่า มันจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่า เจ้าหน้าที่ของเราเสมือนว่าอยู่ในองค์กร
อยู่ในบริษัท เหมือนมีบริษัทลูกไม่มากก็น้อยภารกิจไปตกกับที่งานส่วนตัว ทาให้
งานในหน้าที่บกพร่อง เรื่องการประกอบอาชีพเพิ่มเติมก็ดี ผมเห็นด้วยถ้าไม่ผิด
ระเบียบก็ทากันไป แต่ไม่ควรมาละเลยหน้าที่ประจาที่คุณนั่งอยู่บนสานักงาน
เทศบาลเมืองกระบี่ บางอย่างงานที่เข้ามาทางส่ วนตัวหรือบริษัท พรรคพวก
เสร็จเร็ว แต่งานที่มาจากบริษัทอื่นไม่ใช่พวกก็จะเหนื่อย ยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่อง
ของการประมูลงาน ผมมีความเชื่อว่าถ้าเป็นงานที่มันไม่ยาก งบประมาณสวยๆ
พอน่าจะมีกาไรไม่ติดลบ บริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของเราเสมือนอยู่ใ นบริษัทนั้น ได้
ประมูลงานและได้ไป โดยวิธีใดก็ไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นงานยากๆ จะไปตกกับคน
อื่นๆ ที่ลาบาก ไปร้องขอให้เขาช่วยทาให้ สุดท้ายด้วยเจตนาดี ด้วยความหวังดี
อยากให้ทางคณะผู้บริหารไปลองตรวจสอบตรวจเช็คดูว่า คนของเราทางานได้
อย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว หรื อ ยั ง มี ค วามประพฤติ ค วามเหมาะสมในระเบี ย บวิ นัย มี
ความชอบ มีความสง่างามแล้วหรือยัง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้มีการพูดเรื่องความในใจกันมาหลายท่าน ดิฉันเห็นใจดิฉันเป็นสมาชิกมาหลายปี
เราอยู่ในสภาเดียวกัน แต่คิดว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก คนกระบี่เป็นคนที่สร้าง
เมืองกระบี่โดยคนกระบี่เอง ตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยตรัสไว้ เพราะฉะนั้นทุก
คนมีความภูมิใจว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเล็กๆ ที่สามารถผลักดันให้กระบี่ก้าว
มาได้ขณะนี้ คิดว่าเมื่อวันนี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้
ทุกคน มาด้วยการเลือกตั้งจากประชาชนที่ให้ ความไว้ว างใจเข้ามา ทาหน้าแทน
ชาวบ้าน มองแล้วทั้งสภาทาหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีทุกคน การที่เรามาพูดในสภาแห่งนี้
วันนี้พูดกันด้วยความจริง ด้วยข้อเท็จจริง สมาชิกสภามีความภูมิใจว่าพวกเราไม่เคย
/แม้กระทั่ง...
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แม้กระทั่งสตางค์เดียวที่จะหาประโยชน์จากเทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกทุกท่านมี
ความภูมิใจพูได้เต็มปากในวันนี้ที่พูดว่า ให้ข้อคิดในการทางานของเทศบาลเมือง
กระบี่ เพราะมองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้บางวันเรามีมาก พูดเพื่อสร้างสรรค์ ไม่ได้
ติชม หรือทาลาย ถ้าฟังแล้วผ่านทางผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาสูงสุด ในเทศบาล
เมืองกระบี่คิดว่าหลังจากวั นนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้าง อย่างน้อยให้ ทาง
สมาชิกได้สบายใจ และสามารถไปตอบคาถามชาวบ้านได้ ทุกสิ่งทุกอย่างทาด้วยใจ
ทุ ก คนมี จิ ต สาธารณะ เพราะเมื่ อ พู ด ไปแล้ ว อยากให้ ถื อ ปฏิบั ติ สมาชิ ก บางท่าน
ติดตามการทางานตลอดเวลา ส่งผลให้งานหลายสิ่งหลายอย่างสาเร็จ ต้องผลักดัน
กันเรื่อยๆ จนกว่าจะสาเร็จ เป็นตัวอย่างผู้นาของท้องถิ่นกระบี่ก็เป็นตัวอย่างให้เรา
อยู่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ ห ลายๆ สมั ย และเป็ น แบบอย่ า งในการท างานของพวกเราได้
ดาเนินการให้ลุล่วงในหลายๆ เรื่องทาง ผอ.กองต่างๆ คงจะมีภารกิจ ไม่ได้ อยู่ ฟัง
ตลอดจนจบ ฝากทางท่านปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยเพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดฝ่ายประจา พวกเรายินดีจะช่วยในการบริหารงานให้สาเร็จลุล่วง ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกรียติกรณ์
นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล หลายๆ ท่านพูดความในใจกระผมก็อยากคุยบ้าง ก่อนอื่นผมภูมิใจในจังหวัดกระบี่
ภู มิ ใ จในเขตเทศบาลเมื อ งกระบี่ ผมมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วญาติ พี่ น้ อ งที่ เ ข้ า มาจาก
ต่างจังหวัดผ่านมายังกระบี่ กระผมมาไปเที่ยวในเขตจังหวัดกระบี่รวมทั้งศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เขาชื่นชมและมองว่าท่านนายกเทศมนตรีมีความสามารถ
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองได้ดีและไปไกล แต่ผมมองว่าคนข้างนอกคนต่างจังหวัด
เขามองเราด้วยความดีความพัฒนาเมืองไปได้ด้วยดี แต่สาหรับคนในพื้นที่กระบี่ของ
เราเองไม่มองเช่นนั้น เขามองแค่ความเดือดร้อนที่เขาออกจากบ้านและเจอทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค ต่างๆ ถนน น้าไหล ไฟสว่างอย่างที่สมาชิกได้พูดไว้ เขา
มองแค่นั้น พวกเพื่อนสมาชิกได้ฟังทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง
ไฟสว่าง คูระบายน้า เราไปไหนมาไหนจะมีคนทวงถามตลอด ผมได้แต่พูดไปว่าให้รอ
เพราะเขาจะทาเรื่องที่มีความเร่งด่วนมากก็ทาไปก่อน ส่วนที่ลาบากน้อยๆ ต้องรอที
หลัง บางคนท้วงว่า 7 – 8 ปีบ้านผมก็ยังอยู่เหมือน ซอยก็เหมือนเดิม ยังไม่ได้ทาให้
งบประมาณบางครั้งก็จากัด เพราะสอบถามทางฝ่ายบริหารแล้วงบก็ไม่เพียงพอ ต้อง
รอบ้างอะไรบ้าง มีความคิดว่าในเมื่อเราพัฒนาด้านต่างๆ ให้เป็นไปได้ดีแต่ในพื้นฐาน
ของเรา ที่เราต้องเจอทุกวันเพราะมีความเดือดร้อนเราต้องหางบประมาณไปช่วย
ตรงนี้บ้าง ไม่ใช่ 7 ปี 8 ปี หรือ 9 ปี ก็แล้วแต่ ถนนหานทาง คูระบายก็อยู่แบบเดิม
จะโยงไปถึงตอนน้าท่วมที่ผ่านมา ตั้งแต่ผมเกิดแถวบ้านกระผมน้าไม่เคยท่วม แต่ที่
ผ่านมาน้าท่วม ชาวบ้านแถวนั้นจากเดิมเป็นถนนพอน้าท่วมก็ไม่เป็นถนน ตั้งแต่เกิด
มาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ เรามองความเป็นไปได้ว่าเราถมที่จนขวางทางเดินของน้า
บ้านก็เพิ่มขึ้นแออัดขึ้น และไม่มีคูระบายน้าทาให้น้าท่วม อยากมองว่าเมื่อเราก้าวไป
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ข้างหน้าเราพัฒนาในทุกๆ ด้านให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอยากให้
พัฒนาพื้นฐานของเราพื้นฐานของคนกระบี่อยากให้มองเห็นปัญหา ช่วยแก้ปัญหา
หางบประมาณสนับสนุนให้มากกว่านี้ ส่วนโครงการต่างๆ ที่ผ่านงบประมาณไปแล้ว
ไม่ทราบว่า กี่โครงการในแต่ละปีที่เราผ่านไปแล้ว เราสารวจว่าโครงการไหนที่เราได้
ทาแล้วหรือยัง อะไรที่ยังไม่ได้ทา อะไรที่ทาไปแล้วแต่ล่าช้าหรือไม่ให้ช่วยตรวจสอบ
บางโครงการนานแล้วแต่ไม่ได้ทา และโครงการต่อไปงบประมาณปีต่อไปที่จะเข้ามา
อีก มันสะสมมาเรื่อยๆ มันช้า อยากให้ทางฝ่ายบริหารข้าราชกาประจาช่วยดูและ
หาหนทางให้เราสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเทศบาลเพื่อในเขตเทศบาลของ
กระบี่ของเรา ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณครับ ขอเชิญคุณตรีปพัฒน์
ประธานสภาเทศบาล
นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีความคิดเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ที่พูดออกมา จริงๆ แล้วต้องยอมรับ
ว่าตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเทศบาลเมืองกระบี่ และที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันเราได้ผู้นา
ที่ดี ผู้บริหารที่ดี มีความคิดดี ทาดี วิสัยทัศน์ดี เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าจนทาให้
พวกกระผมอยู่ได้แบบชาวบ้านอ้าแขนรับ เหมือนเป็นบุญของพวกท่านที่ส่งมาให้
พวกกระผม เขาเรียกกินบุญเก่ ากั น อยู่ ผมอยากฝากถึ ง ท่านประธานไปยั ง ท่ า น
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมอยากสร้างบุญใหม่การสร้างบุญใหม่มันต้องได้จาก
หน่วยงานทุกกองภายในเทศบาลและสมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
บุญใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่ออย่างน้อยต้องให้คิดถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
วันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นมิติใหม่ของสภาแห่งนี้ก็ว่าได้ กระผมอยู่สภาแห่งนี้
ไม่น้อยกว่าทุกคน ถ้าจะพูดว่ามากกว่าทุกคนอาจจะเกินไปสมาชิกรุ่นเก่าๆ ท่านผู้
อาวุโสก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ ลุกขึ้นมาพูดว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้าดับ แต่วันนี้เป็น
มิติใหม่ พูดเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเนื้อหาสาระจริงๆ ทุกคนพูดความในใจกันหมด แต่
ผมไม่พูดในใจ ผมจะพูดดังๆ แล้วที่พูดกันไว้ว่าใครที่ทาอย่างที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ตรงนี้มี 2 องค์ เร็ววันนี้จะได้เห็นกรรมตามสนองคนที่คิดไม่ดี คิดไม่ซื่อ ถ้าหากว่า
ใครคิดชั่วโดยเฉพาะผู้บริหาร ขอให้มีอันเป็นไป งานที่มันล่าช้าต้องดูว่าล่าช้าเพราะ
อะไร หลายๆ งานผมเข้าใจ ผมตามงานผู้รับเหมาหลายๆ คน เกือบจะฆ่าตัวตาย
ภาวะการเงิน ภาวะขาดแรงงาน ตามแล้วตามอีกจนให้บันทึกไว้ บริษัทใดที่ล่ าช้า
ต่อไปมาประมูลงาน ที่คือความล่าช้าเรื่องที่ 1 ความล่าช้าเรื่องที่ 2 คือ ถ้าเป็นเงิน
ของเทศบาลความล่ าช้าจะไม่มาก แต่ถ้าเป็นเงินของกลุ่ มจังหวัด เราไม่ส ามารถ
ดาเนินการเองได้ ต้องยืมมือคนอื่น เพราะฉะนั้นความเห็นไม่ตรงกัน ความคิดไม่
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ตรงกัน ความล่าช้ามันเกิด สมาชิกท่านใดที่พูด ใครคนไหนพูด หรือว่าไม่ใช่หน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาล คนที่พูดแสดงว่าไม่เข้าใจไม่มีความรู้เรื่องทุกเรื่องที่เป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องของสมาชิกสภาทั้งหมด แต่เวลาสั่งงานของาน
ประสานต่างๆ อย่าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่าน แต่
ให้มาสั่งกระผม บอกกระผมมา และช่วยตามด้วยกระผมจะจัดการให้ แม้ไม่ได้เร็ว
ทันใจ แม้ไม่ได้ทุกเรื่องแต่คิดว่าพอทาได้ สั่งกระผม ยินดีที่จะทาให้ท่านทุกเรื่องไม่ว่า
กองใดหรือฝ่ายใดก็แล้วแต่ เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราพูดกันวันนี้เป็นการสะท้อน ถึงการ
ทางานอย่างแท้จริง ว่าวันนี้เวลานี้ในหลายสิ่งหลายอย่างเทศบาลไปไกล ไกลกว่า
หลายเทศบาล งบประมาณต่างๆ ท่านนายกสรรหามาจากทุกหน่วยงานทุกแห่งที่หา
ได้ หามาเต็มที่แต่ยังไม่พอเพราะบ้านเมืองโตขึ้นใหญ่ขึ้น แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่
สรรหามา ไม่มีสิทธิ์อ้อนวอน ท้อแท้ น้อยใจ มีหน้าที่ทาก็ทาไป ครั้งแรกที่ มารับ
ตาแหน่งใหม่ๆ ทางานใหม่ๆ ท้อแท้ภูมิต้านทานยังไม่ดี ไปเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งบอก
ท่านว่า คงจะไม่ไหวแล้ว น่าจะหยุดพักสักพักหนึ่ง ทาอะไรดีๆ เขาก็ต่อว่า เขาก็ด่า
ท่านก็บอกว่าทางนี้จะให้คาถาสักหนึ่งคาถา คือ หน้าที่ด่าเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน
หน้าที่ทาเป็นหน้าที่ของพวกคุณ คนละหน้าที่กัน ฉะนั้นสมาชิกสภาก็เช่นกันตั้งหน้า
ตั้งตาจะมาเป็นสมาชิกสภาแล้ว ภาวนาตัวเองแล้วจะเป็นตัวแทนของประชาชนก็
ต้องทาหน้าที่ไป มีได้แค่บ่น บ่นได้ บ่นกับกระผมได้แต่จะบ่นกับชาวบ้านไม่ได้ มี
อะไรขอมา Line มา บอกมาทาให้ทุกอย่าง หลายเรื่องราวที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงแต่
บางเรื่อง เช่นว่า เรียกเงินทองอาจจะจริงบ้าง อาจจะไม่จริงอยู่บ้าง เรียกเงินทุก
โครงการจะเล่าให้ฟังว่าเรียกจริงหรือเปล่า อย่างเมื่อสักครู่ที่สมาชิกสภามาพูดกับ
กระผมว่า หลายๆ เดือนแล้วเอาเงินไปตั้ง 6 หมื่นยังไม่ทางานให้เขาเลยตึก 2 ชั้น
เงินที่เขาเรียกไปต้องดูว่าเงินอะไร มันมีค่าวิชาชีพ ค่าเขียนแบบ และค่าเขียนแบบ
คิดอย่างไร คิดจาก % ของค่าก่อสร้างก็ได้ คิดจากราคาค่าเหมาก็ได้ อย่างตึกที่บอก
ว่า 2 ชั้น 6หมื่น ถือเป็นค่าแบบก็ได้ อยู่ในเหตุในผล และค่าวิศวกรในการคานวณ
ค่าจ้ างอะไรต่างๆ นั่นคือส่ ว นที่จะต้อ งเสี ยไม่ ใช่เงิ นกิ นเปล่ า แต่ ข องเทศบาลนั้ น
ค่าธรรมเนียม 20 บาท ค่าอนุญาต ตาราเมตรละ 2 – 4 บาท นั่นคือสิ่งที่ต้องเสีย
ให้กับเทศบาล เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ กระผมถือโอกาสตรงนี้เขียนข้อความสวยๆ ไว้ที่
หน้าห้องดีไหม มีปัญหาอะไรปรึกษาผู้บริหาร เสียเงินเสร็จให้เรียกใบเสร็จทุกครั้งได้
ไหม ให้มันดูดี ดูสวยสักนิด ทุกวันนี้ห้องผู้บริหาร นายกเทศมนตี รองนายก เปิด
กว้างอยู่แล้วสาหรับคนทุกคน เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแต่หัวใจของพวกเราเปิด รับ
เรื่องปัญหา 24 ชั่วโมง อย่าท้อแท้ อย่าสิ้นหวัง หน้าที่ของพวกเราทุกคนลงเรือลา
เดียวกันแล้วต้องไปด้วยกัน อย่าทิ้งกันอย่าให้พวกกระผมแจวแต่เพียงลาพัง พวกเรา
ต้องช่วยแจวต้องถ่อด้วย มีอะไรมาด่ามาว่ากันที่นี่ถูกต้องแล้ว เมื่อสักครู่ท่านสมาชิก
พูดถูก เป็นหน้าที่ของเลขา หน้าที่ของท่านปลัดเทศบาลที่จะต้องมีการสั่งการให้คน
ทุกคนนั่งตรงนี้ ฟังตรงนี้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสมาชิกสภาแล้วก็กลับไปแก้ไข ไม่
จาเป็นต้องเอาไปถ่ายทอด พูดกับกระผม ให้กระผมโน้ตไว้ ตกบ้างหล่นบ้าง แต่ถ้า
ทุกคนนั่งตรงนี้รับผิดชอบในหน้าที่เขียนเอง จดเอง พอรุ่งเช้ามาดาเนินการทุกอย่าง
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ก็เรียบร้อย ไม่ต้องมานั่งว่ากันแบบนี้หลายๆ ทอด หลายเรื่องราวที่ทาไปแล้วแต่บาง
ทีสมาชิกไม่เข้าใจ เรื่องบางเรื่องที่บอก 9 – 10 ปี ท่านลองบอกมาว่าตรงไหนที่ 9 10 ปี ที่ยังไม่ได้ทา คอสะพานที่ชารุดนั่นจริงหรือไม่ ลองกลับไปดูว่าถนนตรงนั้น
ตอนนี้กระผมได้รับรายงานว่าเรียบร้อยแล้ว คอสะพานไม่น่าจะมีปัญหา ผิวจราจร
กับคอสะพานต่างกันถ้าคอสะพานชารุดถือว่าเสียหายหนัก แต่ถ้าผิวจราจรเสียหาย
วันนี้ไปสารวจแล้ว และพรุ่งนี้จะเข้าพื้นที่ของ สท.ปรีญา แถวนั้นเขาทาเป็นปฏิทินไว้
เรียบร้อย กระผมยืนยันว่าคณะผู้บริหารทุกคนรับเรื่องราวเรียบร้อยแล้ว ไม่เก็บไว้
กับ ตัว รั บ เรื่ องเสร็จก็โ ทรไปประสานกับผู้ รับผิ ดชอบ แต่พวกเรามากันแล้ ว ต้อง
ช่วยกัน อย่าท้อแท้ อย่าปล่อยให้พวกกระผมว่ายน้าเพียงลาพังขอให้ช่วยกันด้วย ฝน
ตกน้าท่วมเห็นใจ สท. ธนวัฒน์ ตราเต็ง คราวนี้เขาให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์มา เราก็
ตกลงกันแล้วว่าจะให้ คุณธนวัฒน์ ตราเต็ง เจ้าตัวไม่เอาบอกว่าเขียนกรอกข้ อมูล
ยุ่งยาก กระผมบอกไม่ต้องเขียนด้วยตนเองจะมีคนกรอกข้อมูลให้ กระผมบอกเขาว่า
มันเลยกาหนดมาแล้ว ขอใหม่จะได้ไหมเพราะฝนตกฟ้าร้องทาไม่ทัน กระผมให้จ่า
นรินทร์มาบอกว่า รายนี้ก็ยังไม่ขอยังไม่เอา สิ่งที่เขาทาเราทาเขาเห็น และคราวนี้
อปพร. ประกวดเขาบอกว่า 22 มีนาคม 2560 เตรียมตัวแต่งตัวไปรับรางวัล นี่คือ
หน้ าที่ของพวกเรา อปพร. ทางานหนักเกื อ บเป็นเกื อ บตาย ขอเรือคราวนี้ ท่ า น
ประธานสภา บอกแล้วว่า เรือลานั้นเล็กไป โดนคลื่นลมเยอะไม่ได้ ขอหารือกับท่าน
นายกคงจะจัดให้ใหม่สัก 1 ลา ท่านนายกได้พูดกับ ตชด. ว่าให้ขอมีเรือสัก 1 ลา น้า
ท่วมคราวนี้ถือเป็นเรื่องเดือดร้อนที่สุด เสียหายที่สุด เสียหายยับเยินที่สุดมากกว่าปี
พ.ศ.2505 และ 2554 ผู้เสียหายทั้งสิ้น 1,170 ราย ทรัพย์สินเสียหายจานวน
809 ราย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน 262 ราย แต่ที่น่าเจ็บใจคือ เสียหายทั้งหลัง
เมื่อแต่ก่อน 42 ราย คราวนี้มี 1 ราย ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอย่างไร ของนาย
ปัญญา
หลานไทย รายเดียวที่พังทั้งหลัง เขาบอกว่าถ้าหากมีเสาบ้านอยู่ แสดง
ว่าไม่ทั้งหลัง ก็ทะเลาะกันอยู่ ว่าทั้งหลังหรือไม่ทั้งหลั ง ขณะนี้เทศบาลเมืองกระบี่
อาเภอเมืองกระบี่ พัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่สารวจจบสิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วน
หน้าที่ของฝ่ายนี้ ยังเหลือที่ส่งให้กับอาเภอเมือง ทางอาเภอจะไปตรวจสอบดู และส่ง
ให้กับทางส่วนของจังหวัด เพื่อจะขอเงินต่อไป พวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา
ต้องรับรู้รับทราบไปด้วย เวลาเขาถามว่า นาย ก. นาย ข. แจ้งทรัพย์สิน เสียหาย
เท่าไหร่ก็เรื่องของ นาย ก. มีคนอยู่หนึ่งคน อยู่หน้าบาบัดน้าเสียมาแจ้งความเสียหาย
ทองหลายไปกับน้า 8 บาท กระผมบอกให้เจ้าหน้าที่เขียน เขาจะว่าอย่างไรก็เรื่อง
ของเขา แต่การจ่ายเงินเขามีกติกาของเขา เสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้ไม่เกิน
37,000 บาท ผมไปดูรายการความเสียหายของท่านประธานสภามาแล้วเมื่อก่อนนี้
เป็นแสนๆ ก็ยังได้หลักหมื่น คราวนี้เสียหายมากกว่าเดิมก็ได้ไม่เกินนั้น ตามกติกา
บอกว่า 37,000 บาท แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้เพิ่มกว่านั้นหรือเท่าไหร่
ก็แล้วแต่ หลักเกณฑ์ในการจ่าย 1. เครื่องนุ่งห่ม 2. เครื่องครัว 3. เครื่องมือทามา
หากิน ถ้าหากว่าคุณมีบ้านให้เขาเช่า เขาไม่ให้ เขาให้คนที่เช่า 2 เดือน เดือนละ
1,700 บาท 2 เดือน 3,400 บาท ให้ผู้เช่าส่วนเจ้าของบ้านเขาไม่ให้
/เกิดการทะเลาะ…
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เกิดการทะเลาะกัน ความเป็นเอกภาพในการทางานกระผมเห็นด้วย หลายๆ งาน
รับผิดชอบหลายฝ่าย เช่น ตลาดสด ตลาดซิตี้ สะพานเจ้าฟ้า มีทั้งกองช่างมีทั้งกอง
คลังมีทั้งกองสาธารณสุข และเทศกิจ ที่เข้าไปดูแลตรงนั้น ความเป็นเอกภาพไม่มี
อย่ า งที่ ท่ า นสมาชิ ก บอก ส่ ว นสวนสาธารณธารา การเก็ บ ขยะเป็ น ของกอง
สาธารณสุข โรงยิมของกองการศึกษา สนามฟุตบอลของกองช่าง แล้วใครเป็นผู้
ประสานงานเพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเรา ที่ต้องนั่งคิดกันว่าใครจะต้องทา
อะไรอย่างไร ต้องให้ชัดเจน เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อย่าได้ห่วง ไม่มีอะไรให้น่าเป็น
ห่วง อยากดูหลักฐานให้มาดูที่กระผม และจะตอบรวมๆ ทั้งหมดที่พวกเราได้น้อยอก
น้อยใจกันคงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราเหมื อนกันขออย่างเดียวว่าให้ช่วยกัน เรื่องที่
จะต้ อ งท าอย่ า งไรให้ ค นรู้ เ รื่ อ ง เรื่ อ งของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดามั น ให้
มากกว่ า นี้ เปิ ด เมื่ อ พฤศจิ ก ายน 2557 จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ 8 หมื่ น กว่ า คน มากั น
หมดแล้วในภาคใต้ยกเว้นคนเขตเทศบาลเมืองกระบี่ คนที่ไม่ได้ไป คนตึกสีเขียวแถว
นั้นก็ไม่เคยไป เพราะฉะนั้นขอบคุณครับ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้
ช่วยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดมามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคือ
วันนี้ทุกคนกล้าพูดความจริง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณครับ มีท่านอื่นไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล กรณีที่มีเรื่องแบบนี้เหมือนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้น มีเจ้าหน้าที่ มีข้าราชการ ต่างๆ
และที่เป็นข้อมูลข่าวสารมาจากหน่วยงานต่างๆ ก็มีมาถึงกระผม กระผมไม่ได้ละเว้นมีการ
ร้องเรียนเยอะแยะ กระผมกับผู้บริหารนั่งคุยกันว่าต้องหาให้เจอ และตั้งใจที่จะหาอยู่แล้ว ทุก
ครั้งที่มีอย่างนี้ตั้งใจที่จะหา สุดท้ายจริงๆ กระบวนการนั้นมันไม่มีถึงขนาดนั้นกระผมก็ไม่รู้ ว่า
จะทาอย่างไร เพราะฉะนั้นคือเรื่องหนึ่งที่มันจุกอก ผู้บริหารรวมถึงกระผมเองถึงขั้นไม่พูด
ออกมา กระผมเป็นคนที่รังเกลียดเรื่องเหล่านี้ ไม่ได้แก้ตัว ไม่ได้ อุทธรณ์ แต่ไม่เกี่ยวว่าจะเล็ก
ใหญ่ จบการศึกษาดี จะชาติตระกูลดีแค่ไหนและจะไม่ดาเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่เกี่ยว
กระผมถึงบอกว่ามีทางเดียวคือ ต้องกระชากหน้ากากออกมาให้ชัดต้องร่วมกันต้องทา เมื่อวัน
ก่อนที่ท่านสมาชิกพูดท่านแรกบอกว่า เสียดายในวันสาคัญของปีใหม่ที่มีท่านผู้ใหญ่พูด และ
ท่านไม่ได้ไป กระผมอยู่ในวันนั้นและผู้บริหารก็อยู่ ผู้บริหารลุกขึ้นรับแอ่นอกรับว่า ถ้ามีจะทา
จะดาเนินการและถามกระผมเองว่า ปลัดเทศบาลจะร่วมกันไหม กระผมบอกว่าต้องร่วมกัน
อยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของกระผม แต่ทาอย่างไรถึงให้มันชัดเจนทุกครั้งที่มีหลายต่อหลาย
เรื่องแล้วที่เกิด ไม่ได้แก้ตัวแทนให้เขา ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใคร ถ้าใครคนนั้นคนหนึ่งคนใด ที่มีมาถึง แต่
มันไม่มีแม้แต่เรื่องอย่างนั้นหรือเรื่องบางอย่างที่ไม่เหมาะสม กระผมก็ไม่หยุดหาหลักฐาน ซึ่ ง
เรื่องนี้ท่านนายกและรองนายกทราบดี ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่ง กระผมไม่เคยหยุด
และกระผมไม่แสดงอาการโกรธขึ้น แต่ใช้วิธีการของผมภายใต้ความเห็นชอบของท่านนายก
และท่านรองนายก เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กระผมอึดอัดเหมือนกับท่านเช่นกัน เพราะอย่างไร
เสียที่เขาบอกว่า “ปลาข้องเดียวกัน” กระผมรังเกลียดและอยากจะเอาปลาตัวนั้นที่มันเน่า
/เอาออกไป…
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เอาออกไปให้พ้นๆ เพราะกินไม่อร่อย กลิ่นก็ไม่ได้เรื่อง น่ารังเกลียดและขยะแขยง กระผมไม่
ชอบเรื่องอย่างนี้ครับ อาจจะใช้คาพูดด้วยน้าเสียงที่มันไม่ไพเราะหรือหยาบไปบ้าง แต่เพราะ
เหมือนทุกท่านที่พูดมาความรู้สึกเดียวกัน มันก็จุกอกเช่นเดียวกัน
กลับมาที่เรื่องงาน เรื่องที่ท่าน สท. บอกว่าให้กระผมช่วยบอกให้เจ้าหน้าที่ว่า ให้อยู่
ฟังการประชุม เรื่องนี้กระผมทั้งบอกทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เอาเป็นว่าต่อไปต้องให้
ชี้แจงกันบ้าง เพราะเขาประชุมอยู่ยังไม่จบ ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีเรื่องอะไรแล้วกลับ แต่เรื่อง
วาระอื่นๆ ใครจะไปรู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง หรือรู้มาก่อนว่าเขาจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง
แล้วไม่อยู่ ถ้ากระผมรู้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแล้วไม่อยู่ กระผมก็ไปไหนไม่ได้ เพราะกระผม
เป็นเลขานุการสภา ถ้าเขาไม่มีการประชุมผมก็ต้องอยู่ถ้าด่ากระผมก็ไม่ต้องอ้อมค้อมให้บอก
ชื่อมาเลยว่าปลัดเทศบาล แต่กระผมไม่เคยได้รับคาตาหนิจากน้องๆ พี่ๆ จากท่านสมาชิกสภา
และใครขอความช่วยเหลือเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่กระผมก็ยินดีและทาให้ ตามให้ หรือ
ประสานให้แล้วแค่ไม่ได้ลง facebook ว่ากระผมเป็นคนทาแค่นั้น ซึ่งท่านสมาชิกก็ทราบดี
ท่านผู้บริหารก็ส่งมาให้ท่านสมาชิกก็ส่งมาให้แม้แต่ชาวบ้านยังส่งมา กระผมทาให้และตามให้
อยากจะแลกเปลี่ ย นกันแต่ในความเป็นปลั ดเทศบาลมันรวมทั้งหมด หนีไม่พ้นเป็นความ
รับผิดชอบของปลัดเทศบาลทั้งหมดทั้งนั้น เอาเป็นว่าที่ต้องตาหนิก็ต้องตาหนิ กระผมรับ
แม้แต่เรื่องญัตติเสื่อสักครู่กระผมก็ รับและถ้ามันใช่มันก็ต้องรับและต้องแก้ไข แต่ไม่ได้รับแล้ว
ให้พ้นไป ถ้ารับให้พ้นไปก็รับกันทุกครั้ง เรื่องเมื่อสักครู่ที่ว่า “เพราะทาเรื่องส่วนตัว” และงาน
ของตัวเองก็มีปัญหา ไม่รับผิดชอบยกตัวอย่าง เช่น ถ้ากระผมมีบริษัทมันก็ใช้ชื่อกระผมไม่ได้
ผิดระเบียบกฎหมายอยู่แล้ว แต่ถ้าเขาใช้ชื่อนายเขียว เราก็ห้ามไม่ให้เขายื่นซองไม่ได้ ห้าม
ไม่ให้เขาซื้อซองไม่ได้ แต่คาว่าคุณทาเอง กินเอง แบบนั้นก็ต้องหาทางถ้าสมมุติว่าเป็นจริง
คุณทาราคา คุณทาอย่างโน้นอย่างนั้น สุดท้ายคุณก็มีนายเขียวมาร่วม ถ้าถูกต้องตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่านนายกก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่ถ้าจะกระชากหน้ากากให้กระชากตรงไหนดีครับให้
หน้ากากหลุดออกมา ถ้าหากซ้าอยู่ที่คนๆ เดียวก็น่าจะหลุดสักเรื่องถ้าเรื่องเรียกรับเงินด้วย
เรื่องเงื่อนไขด้วย เรื่องมีบริษัทด้วยกระผมว่าก็ลาบากเหมือนกันและต้องหลุดสักเรื่อง ทา
อย่างไรให้มันได้สักเรื่อง กระผมรับรองได้กระผมลุยเต็มที่ขอพูดในฐานะที่ท่านก็ให้เกียรติ
กระผม ท่านสมาชิกสภาทุกท่านให้เกียรติกระผม กระผมรับทราบและซึ้งดีแต่ในสิ่งที่บกพร่อง
ต้องตาหนิกัน ที่กระผมรับก็ไม่ว่ ากันแต่ว่ามันก็ต้องลงไปที่ความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นด้วย
เขาก็ไม่ยอมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ที่ต้องอยู่ ไม่อย่างนั้นท่านนายกก็ถูกตาหนิ ท่านรองนายกก็ถูก
ตาหนิ กระผมก็ถูกตาหนิ บางเรืองก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนายก กระผมก็รับในส่วนที่กระผม
บอกว่าเรื่องนี้กระผมรับ แต่ส่วนที่ต้องอธิบายก็ต้องอธิบายเรื่องที่ท่านอึดอัดมี 2 เรื่อง คือ
- เรื่องความไม่ชอบมาพากลของบุคคล อันนี้ต้องช่วยกันถ้ามาชัดๆ ถึงไม่ชัดก็ทา
แต่หวังผลที่ต้องการยาก แต่ถ้าชัดไปไหนไม่รอด
- ส่ ว นเรื่ อ งงานกระผมจะติ ด ตามและจะท าหน้ า ที่ ข องกระผมให้ ดี ที่ สุ ด ครั บ
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการสภาครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
/นายสุนทร...
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นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าข้าราชการประจา ก่อนอื่นพวกกระผม
ได้บอกกล่าวมาแล้วด้วยความภูมิใจที่ได้ทางานร่วมกัน มีแค่บางส่วนที่เราพูดถึง ส่วน
คนที่ทาให้เราประสบความสาเร็จ คือทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ท าด้ว ย
หัวจิตหัวใจมีเยอะที่นี่ นี่คือเนื้อแท้ขอให้กาลังใจตรงนั้นกระผมไปด้วยกันอยู่แล้ว ขอ
ลงรายละเอียดอีกสักนิด เรื่องเกี่ยวกับภารกิจ ขุดลอกคูระบายน้าที่กระผมได้ถาม
ท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารครับว่า ควรจะตกที่กอง/ฝ่ายใด ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สาหรับเรื่องของคูระบายน้าเราได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ว่าถ้าเป็นคู
ระบายน้าที่สาเร็จรูปแล้ว คือจะเป็นคูที่เป็นคอนกรีตหรือเป็นท่อระบายน้าที่เป็นท่อ
กลมแล้วก็ตาม ส่วนนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แต่ ส่ ว นที่ เ ป็ น คู ดิ น ที่ ยั ง ไม่ เ ต็ ม รู ป แบบไม่ เ ต็ ม ระบบนั้ น อยู่ ที่ ก องช่ า ง ซึ่ ง จะมี
เครื่องจักรกล และกองสาธารณสุขจะมีคนงานใช้เครื่องจักรกลบางส่วนของกองช่าง
มาสนับสนุน อันนี้แยกชัดเจน ส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมาต้องขอขอบคุณว่าสิ่งที่
พูดมานั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องช่วยกันดูแล จะให้ลาพังคนใดคนหนึ่งดูแลนั้นมัน
ไม่ได้ เมื่อสักครู่ท่านปลัดเทศบาลก็พูดแล้วว่าใบเสร็จ มีการร้องเรียนยกตัวอย่างเช่น
เรื่องของ เซเว่นอีเลฟเว่น บอกว่า 2 แสน พูดในสภาจังหวัดโดยเลขาของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพูด แล้วจังหวัดส่งเรื่องมาเขาก็ตรวจสอบไปถามว่า ใน
ส่วนของ เซเว่นอีเลฟเว่น บอกว่าเรียกไปรายละ 2 แสน มันจริงเท็จแค่ไหนอย่างไร
เมื่อลองไปตรวจสอบแล้วก็ถามแล้ว ได้ความว่าในจานวนทั้ง 6 แห่งนั้น รวมแล้วคือ
2 แสนบาท ถามว่า 2 แสนบาทคือค่าอะไร บอกว่าเขียนแบบ ค่ารับรองแบบต่างๆ
ถ้าอย่างนั้นแล้วบอกว่ารายละ 2 แสนบาท มันก็ไม่ใช่คือถามว่าข้อมูลมันต่างกับที่
พูด มันตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเขาพูดมาอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้
ว่าสิ่งต่างๆ ที่พูดมานั้นเมื่อเราไปตรวจสอบแล้ว อย่างเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่าว่าแต่เรื่อง
ของคนอื่น วันนี้เรื่องใกล้ตัวของเราในญาติของกระผมเขามีการพูดถึงมาเล่าให้ฟัง ว่า
เป็นอย่างนี้อย่างนั้น เราไม่ได้เชื่อเสียทีเดียวว่าจริงเท็จหรืออย่างไรก็สอบถามว่าแล้ว
ตกลงคืออะไร พอสอบถามไปสอบถามมาในเชิงลึกแล้วเหมือนอย่างนี้แล้ว แต่ ไม่
เป็นไรเพราะ เจตนานั้นเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันเป็นการ
ทุจริตหรือไม่ เป็นการเรียกรับเงินหรือไม่ เราเคยพูดกันว่าในพื้นที่อื่นนั้นที่มีข่าวดัง
หนาหูมา ตามที่เราทราบเพราะคนของเราเอง ญาติของเราเองก็เคยจ่าย แต่มาวันนี้
แทบไม่น่าเชื่อเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อื่นที่เราเคยพูด กลับมาเกิดกับของเราเสียเอง
และคาที่พูดบอกว่าอยู่ที่ข้างบน เหมือนที่ท่านปลัดเทศบาลพูดเมื่อสักครู่ว่า ข้างบน
คือที่ไหน ตรงไหน บอกได้ว่าถ้าชั้น 3 นี้ไม่มี ทุกเรื่องที่ขนึ้ มานั้นไม่เคยที่จะดึงเรื่องไว้
มันไม่ใช่ บางครั้งบางคราวบอกว่าเรื่องอยู่ที่ข้างบน ผมถามว่าขึ้นมาดูสิ ว่ามันมีหรือ
เปล่า สุดท้ายแล้วบอกว่า ไม่ อยู่ที่ชั้น 2 ชั้น 2 ก็หมายถึงท่านปลัดเทศบาล พอถาม
/ท่านปลัดเทศบาล…
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ท่ า นปลั ด เทศบาลว่ า เรื่ อ งอยู่ ที่ ป ลั ด เทศบาลหรื อ ไม่ ไม่ น านหนั ง สื อ ก็ วิ่ ง มาหา
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลช่วยเซ็นสักหน่อย หนังสือเพิ่งมาถึงท่านปลัดแล้วบอกยัง
อยู่ข้างบนได้อย่างไร พอท่านปลัดเทศบาลเซ็นแล้วก็ขึ้นมาข้างบนตั้งไว้บนโต๊ะ เขา
เรียกว่าถ้าเป็นน้าก็คงยังไม่หายร้อน และได้เซ็นลงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น หนังสือ
เอกสารต่างๆ อยู่ที่โต๊ะกระผม กระผมไม่เคยค้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดิน ที่จะ
มีการรังวัดออกโฉนดอะไรต่างๆ ไม่เคยค้าง และรู้ทุกแปลงว่ามันมีอะไรแค่ไหน
อย่างไร วันนี้กระผมบอกว่าจากสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านไม่มีต้นทุน แต่ท่านมี มีต้นทุนที่
มีการเลือกตั้งนั้ นมีต้นทุน ท่านต้องเดินไปหาเสี ยงต้องใช้จ่ายของตัว ท่านเอง แต่
ต้นทุนตรงนั้นท่านไม่ได้เรียกรับคืน กระผมก็เหมือนกัน ท่านประธานสภาก็เช่นกัน
เราไม่ได้เรียกคืน แต่มาสมัยนี้ ตั้งแต่เราหมดสมัยมายิ่งไม่มีต้นทุน เพราะเรามาใน
สมัยนี้เป็นสมัยแต่งตั้งใครเลือกตั้งมาแล้ว 5 สมัยก็เป็น 6 ใครมาแล้ว 7 สมัยอย่าง
กระผม 7 ก็เป็ น 8 คือสมัยนี้คือสมัยแต่งตั้งตามมติของทางนายกรัฐมนตรี ใคร
เป็นอยู่แล้วก็เป็นต่อไป เพราฉะนั้นไม่มีต้นทุนเลย ถ้าไม่มีต้นทุนอย่างนี้แล้วต่อไปนี้
การทางานนั้นยิ่งต้องทาให้เข้มข้น เรื่องราวต่างๆ ตรงนี้ฝากท่านเลขานุการสภา
ขอให้มันกระจ่างสักที ขอให้เห็นจริงสักที อย่างน้อยเรียงมาว่าที่เขาว่า ล้อมกรอบ
เข้ามาให้มันเล็กเข้าไปอยู่ตรงไหนก็ชี้มาตรงนั้นก็เฝ้าระวัง เฝ้าคอยตรวจสอบผลก็
ออกมา คงไม่ผิดไปตามที่ความจริงเป็นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น การทาหน้าที่
ต่างๆ กระผมเชื่อว่าหลายครั้งหลายคราวที่พูดไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ททท. (ทา
ทันที) ทสท. (ทาเสียที) ต่อไปมันก็ ลสท. (เลิกเสียที) นานๆ เข้าก็บอกว่าต้องหยุด
เสี ย ที ถ้าทาไม่ได้ก็ต้ องให้ คนอื่นทา มันก็จะเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ ให้ คนอื่นที่มี
ความสามารถมาทาเสียบ้าง มันจะเกิดในภาพรวมต่อไป หรืออาจจะเหนื่อยล้าแล้ว
อายุก็มากแล้วมันเหน็ดเหนื่อยแล้ว ต้องหาคนหนุ่มๆ มาทาบ้างหรือไม่อย่างไรก็ให้ว่า
กันต่อไปครับท่านประธานสภาฯ
ในส่วนเรื่องของการทางานนั้นกระผมมองว่า ในส่วนของภาคปฏิบัตินั้น เรา
เห็ น ว่า ในส่ ว นการทางานก็น่าเห็ นใจ ในส่ ว นของภาคปฏิบัติก็ทางานกันหามรุ่ง
หามค่า ตอนช่วงน้าท่วมทุกกอง/ฝ่ายลงไปลุยน้าลุยโคลนลงไปทาหน้าที่และหน้าเห็น
ใจ ในเรื่องสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวก็อาจจะถูกต่อว่าบ้าง มาช้าบ้าง ไม่
ทั่วถึงบ้าง แต่ด้วยเจตนาที่เขาทานั้นมันกว้างและเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นยกตัว อย่าง
เรื่องน้าหลังจากลดไปแล้ว โคลนอยู่ทุกบ้าน ทุกบ้านน้าประปาก็ไม่ไกล ไม่สามารถ
ล้างบ้านได้ คนของเราเองมีทั้งกองช่าง มีทั้งกองสาธารณสุข มีทั้งฝ่ายป้องกันฯ มีทั้ง
เทศกิจ มีทั้ง อปพร. ที่ลงไปช่วย อสม.ก็ช่วย ทางชุมชนก็ช่วย แต่ด้วยความที่บอกว่า
ถ้าเป็นโคลนก็น่าเห็นใจ แต่ชาวบ้านเขาช่วยกันช่วยตัวเองแต่มีบางส่วนที่กระผมบอก
ว่า เราช่วยจนกระทั่งว่าเขาก็ลืมไปแล้วว่าหน้าที่ของตัวเองของเจ้าของบ้านเองนั้น
ขยะนั้น เก็บกวาดบ้างไม่เป็นไรทาไมต้องรอให้ทางเทศบาลไปเก็บกวาด ให้เก็บให้
กองไว้ แล้วเขาจะไปช่วยขนให้ แต่บางครั้งบางคราวไม่เก็บรอว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะ
ไปเก็บเพระฉะนั้นเราอาจจะเห็นได้ว่าขยะที่กองอยู่ตามเรือนต่างๆ ก็รอการเก็บ
กวาดของเทศบาลมันก็ไม่หมด แต่ถ้าบ้านใครบ้านมันทาเสียเองกระผมคิดว่ามัน
/น่าจะเรียบร้อย…
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น่าจะเรียบร้อยไปแล้ว ในส่วนของเรื่องราวต่างๆ กระผมขอเรียนว่างานที่เทศบาลทา
นั้น ที่มีอยู่ ที่มีงบประมาณของเทศบาลเองก็เป็นส่วนที่มีข้อจากัดอย่างที่เรารู้แต่งาน
ใหญ่ๆ เหมือนที่บอกไปตอนต้นว่ามีงาน มีเงินมาเยอะแยะทาไม่ทัน ยกตัวอย่างเช่น
ในขณะนี้เขาได้ทาตัวเลขที่ต้องเสนอในวันพรุ่งนี้และต้องไปเข้าประชุมที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ 12 – 14 เป็นโครงการที่บอกแล้วว่าเป็นของภาค เราเองนั้นอยู่ใน
ภาคใต้ซึ่งมีทั้งหมด 9 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด โครงการเร่งด่วนต้องรีบทา
โดยด่วนต้องเสนอวันพรุ่งนี้ ตอน 10.00 น. ต้องไปประชุมแล้ว โครงการปรับปรุง
ถนนมหาราชทั้งสายต้องปูผิวทั้งหมด ใช้เงินทั้งหมด 37 ล้าน โครงการของถนน
กระบี่ – เขาทอง 30 ล้าน โครงการปรับปรุงถนนวัชระตั้งแต่สี่แยกคลองจิหลาดไป
ถึงโค้งปลาลัง 18 ล้าน โครงการสวนพฤกษาสวรรค์ วันก่อนจะได้แล้วแต่ไม่ได้ เขา
บอกให้เขาเข้าไปใหม่ 31 ล้าน และอีกโครงการหนึ่งคือโครงการท่องเที่ยวในเขต
เมืองที่เราบอกร้อยมือสร้างเมืองจะได้มา 3 ปีแ ล้ว ณ วันนี้จะบอกว่าจะได้แต่ยังไม่
ตั้งกรรมการ รัฐมนตรีที่ดูแลออกไปอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ อีกตัวหนึ่งคือ cctv
ความปลอดภัยในเขตเมืองอีก 6 ล้าน รวมแล้ว 100 กว่าล้านบาท โครงการทั้งหมด
ตรงนี้ได้สั่งการไว้แล้วท่านรองปลัดกิจจาคืนนี้ต้องดูแล ทางกองวิชาการและแผนงาน
คุณก้องเกรียติต้องทางาน เมื่อสักครู่ก็สั่งกองช่างไปเอาคนมานั่ง ทางวิชาการเอาคน
มานั่งคืนนี้ต้องทาให้เสร็จ เพราะถ้าหากให้ก้องเกียรติ ทาคนเดียวนั้นไม่เสร็จแน่นอน
สั่งการไปเขาก็ไปทางานอยู่ข้างล่าง ส่วนที่สองเมื่อวานประชุมเรื่องแผนทางคลอง
กระบี่ใหญ่ น้าท่วมมาขยะเต็มรั้วๆ ก็พังไปแล้ว ยังไมได้เก็บ เมื่อวานสั่งการไปว่าวันนี้
14.00 น. เป็นต้นไปขอให้ทางกองช่างกับทางกอสาธารณสุขจัดคนลงไปทาความ
สะอาด เก็บกวาด เอากองไว้เป็นจุดต่างๆ เพื่อให้ดูดีสักหน่อยว่าเราได้แก้ไขปัญหา
ตรงนั้น และวันนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเขามาเป็นบริษัทที่จะมาออกแบบใน
ส่วนของ 856 เมตร ที่จะสร้างต่อ ไป ที่จะใช้เงินประมาณ 80 – 90 ล้านก็ได้ไป
เห็นสภาพว่า หลังจากที่น้าท่วมแล้วเหล็กมันล้ มลงไปอะไรต่างๆ จะแก้ไขปัญหา
อย่างไร จะทารั้วที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่า หรือทารั้วที่มันพับได้น้ามาอะไรต่างๆ มา
ให้มันพับได้ อย่าให้มันแข็งจนกระทั่งไม้ซุงมาปะทะแล้วเกิดความเสียหายเป็นต้น
รวมความแล้วทั้งหมดเทศบาลเมืองกระบี่เราโชคดี ไม่ได้มาจากในเรื่องของโชคช่วย
แต่มาด้วยสิ่งที่เราถือปฏิบัติสิ่งที่เราทา ตัวที่สาคัญที่สุด ณ เวลานี้คือ ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน ถึงแม้ว่าวันนี้ท่าน สท. ก็พูดแล้วว่าคนกระบี่เองนั้นเข้าไปดูน้อย
อย่ า ว่ า แต่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดามั น ที่ ค นไปดู น้ อ ย เอาเป็ น ว่ า แหล่ ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดของกระบี่ที่มีอยู่คนกระบี่ไปเที่ยว ไม่ถึง 4% ท่านไปตรวจสอบถาม
ดูว่า แต่ละคนท่านเคยไปเกาะพีพีไหม เคยไปทะเลแหวกไหม เขาขนาบน้าท่านเคย
ไปหรือเปล่า กระผมประเมินตัวเลขถามไปถามมาไม่เกิน 4% เพราะฉะนั้นศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันอย่าหวังว่าคนกระบี่นั้นจะเข้าไป วันหนึ่งเกิดปรากฎการณ์
ที่เราเห็น เขาไดโนเสาร์มาอยู่ที่หน้าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันลูกหลายของ
เราตื่นเต้น ที่เคยมีข่าวที่สุขุมวิท เด็กๆ อยากไปดูแต่ต้องใช้เงินเยอะ เมื่อเขานามา
วางที่นี่กลายเป็นมหกรรมทาให้รถติดอยู่หน้าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน คน
/พาลูกจูงหลาน…
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พาลูกจูงหลานมา หลานก็พาพ่อแม่มาดู พอมาดูเข้าไปแล้วก็อยากจะไปเข้าห้องน้า
แล้วไปเห็นข้างหลังว่ามันใหญ่โต มีอะไรต่างๆ ในส่วนตรงนี้เองที่กระผมบอกว่าโชค
เราดีที่เรามีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ดีตรงที่ว่าบุคคลสาคัญของประเทศ
ของรัฐบาลที่มาที่นี่ ทุกคณะที่มาตรวจราชการมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดบอกว่ามีเวลาว่างอีก 2 ชั่วโมงก็มาที่นี่ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงก็ตาม
อธิบดีก็ตาม มาที่นี่พอมาแล้วเขาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นที่กระบี่ที่นี่มันเป็นอย่างนี้ นั่นจึง
เป็นที่มาว่าวันนี้กระบี่ต้องการอะไร เขาอยากจะให้ เขาอยากสนับสนุนเพียงแต่เวลา
โอกาสที่เรามีนั้นได้เตรียมการไว้หรือเปล่า แบบมีไหมประติมากรรมพร้อมหรือไม่ ไม่
เพียงเท่านั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้น ณ วันนี้เราก็คงจะเห็นว่าเราอยากจะได้บริษัททัวร์ พาคน
เข้ามาเที่ยว ที่อื่นนั้นทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ปีนัง เกาหลี ญี่ปุ่น แน่นอนเรา
ไปนั้นเขาบังคับเลยว่าจะต้องไปตรงนี้ เช่นถ้าไปเกาหลีคุณต้องไปทากิมจิ ต้องไปซื้อ
โสม เขาบังคับ ถ้าไปไต้หวันคุณต้องไปพิพิธภัณฑ์เขา มากระบี่ที่นี่มาประเทศไทยที่นี่
มันไม่มีการบังคับอย่างนี้ คือไม่ช่วยกันทามาหากิน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดา
มัน ของเรานั้ น ทางราชการ ทาง ททท. เองหรือที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ ค่ อยใส่ ใจเรื่ อ งนี้
กระผมมองว่าถ้าจะทาอย่างไรให้คนที่เป็นนักเที่ยวสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้ องส่วน
ราชการบังคับ มันก็มีอยู่เรื่องเดียว คือถ้าทัวร์มีผลประโยชน์เข้าไปแล้ว เขาได้รับ
ผลประโยชน์จากตรงนี้เขาก็พาเข้าไปแน่นอน แหล่งท่องเที่ยวจะดีแค่ไหนถ้าไม่เป็น
ที่น่าสนใจอย่างนี้ อย่างเช่น ปูดา คนมาลงไปถ่ายรูปแล้วขึ้นรถวิ่งไปเลย แต่ศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนั้นดี แต่เขากินไม่ได้ ถ้าพาทัวร์เข้าไป 200 คน พอเข้าไป
ดูแล้ว ถามว่าไกด์นาเที่ยวจะได้อะไร บริษัททัวร์จะได้อะไรจากตรงนี้แต่วันนี้เรามาดู
อีกด้านหนึ่งว่า เช่น ร้านจี้ออ ของเอกชนเขายินดี รถตู้พาคนเข้าไป รถทัวร์พาคนเข้า
ไปเพราะอะไร ซื้อเท่าไหร่ตัวเลขมันเด้งขึ้น เขาได้เงิน เป็นที่มาว่าต่อไปจะมีศูนย์การ
เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดามั น ของเราจะมี ศู น ย์ Otop ซึ่ ง งบประมาณปี 2561
ประมาณ 22 ล้ านบาท ถ้ามีศูนย์ Otop ตรงนี้แล้ ว จะเป็นที่จะเชิ ญชวนบรรดา
นักท่องเที่ยวทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการที่นี่ เพราะเราซื้อสินค้ามา 100
บาท เราขาย 200 บาท แพงไม่แพงไม่รู้ แต่ผู้นาทัวร์เอาไป 50 บาท เราได้มาอีก
50 บาท 50บาทที่เกินมาคือค่าบริหารจัดการเหมือนที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงว่า ค่า
ทาความสะอาดของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนั้น 8 แสนบาทต่อปี เราได้
เงินตัวนี้เข้ามาเพราฉะนั้นผมเชื่อว่ า ถ้าโครงการตรงนี้ปีหน้าอนุมัติมาเราสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายได้จะเกิดตรงนี้ แต่ส่วนที่สะท้อนมาแล้วที่บอกไปแล้วว่า สิ่งที่เรา
ได้ขึ้นมานั้น ค่านิยมของเราวันนี้เราเป็นเมืองศิลปะ เมืองนี้เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่ง
กลายเป็นคนเขาพูดคุยกันว่า ไปดูสิ เทศบาลเมืองกระบี่นั้นสุดยอดผู้หลักผู้ใหญ่เขา
พูดหมดเลย เขามีพิพิธภัณฑ์ เขามีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันที่นี่ เขามีหอ
ศิลป์ ที่อื่นทาไมได้แต่ที่นี่ทาได้ด้วยความตั้งใจตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่โดยบังเอิญ แต่
เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาจากทุกคนกระทั่งเกิดความสาเร็จแล้ว วัน นี้และวันอื่นๆ นั้น
เขาจะตามเราเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ที่ตรัง เขาจะสร้างหอศิลป์ ที่อื่นก็อยากจะ
สร้างแต่เรานั้นมาไกลแล้ว เราก้าวไปสู่อีกก้าวหนึ่งแล้วคือระดับของโอลิมปิกโลก ที่
/จะเกิดขึ้น…
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จะเกิดขึ้นในปีหน้า ส่วนตรงนี้กระผมเชื่อว่าวันนี้เรามาถูกทางเราภูมิใจว่าการทางาน
มาทั้งหมดตลอดเวลาที่กระผมทางานมานั้น เราไม่มีเรียกรับผลประโยชน์ ใครจะว่า
อย่างไร ใครจะกล่าวอย่างไร เราไมได้ร้อนตัว ส่วนตรงนี้เองเลขานุการคงจะรับไป
ในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายประจา กระผมก็ต้องทาหน้ าที่ ที่จะต้องตรวจสอบเร่งให้
ติดตาม นอกจากนั้นแล้วในส่วนอื่นๆ เรื่องของการปลุกเร้าให้ทุกคนนั้นได้ขยันใน
การทางานก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็บอกว่า ทุกคนนั้นมีความตั้งใจแต่ใน 100 คน
นั้ น จะให้ เต็ม 100 ทั้งหนึ่งร้อยคนเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุ ดว่าความเป็น
จิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมที่ได้เสียสละเวลามาทานั้น กระผมได้บอกท่านปลัดไว้ว่า
สิ่งที่เราพิจารณาทุกครั้ง ปีหนึ่ง 2 ครั้ง ความดีความชอบความดีคืออะไร ความดีคือ
การทางานปฏิบัติหน้าที่ดีต่างๆ ความชอบคือนอกจากหน้าที่ ที่คุณมีอยู่แล้วคุณสละ
เวลามาเห็นว่าการมีส่วนร่วมการมาทาอย่างนี้ นั่นคือความชอบเรื่องนี้นั้นหน้าที่ของ
สมาชิ ก นั้ น ก็ มี ห น้ า ที่ อ ยู่ แ ล้ ว ในการตรวจสอบดู แ ลเพราะจะบอกว่ า ติ ด ตาม
ตรวจสอบดูแลและเป็นหน้าที่ แต่สิ่งที่ท่านจะไปทาบอกว่า สั่งให้คนโน้นทาอย่างโน้น
อย่ า งนี้ มั น ไม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ แต่ ถ้ า มาบอกทางฝ่ า ยบริ ห ารบอกทางท่ า นปลั ด คื อ ท่ า น
สามารถบอกได้ บอกแล้วทาหรือเปล่า ถ้าไม่ทาก็บอกท่านปลัดเทศบาลว่าที่บอกๆ
ไปยั ง ไม่ ไ ด้ ท า ท่ า นไม่ ต้ อ งไปดู อ ะไรมาก ถ้ า เรื่ อ งที่ ท่ า นประสานมาบอกท่ า น
ปลัดเทศบาลไปแล้ว ท่านดู facebook ได้ ถ้าเรื่องที่บอกไปทาแล้วท่านปลัดเทศบาล
ลง facebook ทันที ต้องขอบคุณทางฝ่ายที่เขาไปทาอะไรต่างๆ เป็นต้น เห็นไหม
ครับ เรื่องเสาไฟฟ้าที่ตรงสวนธาราบอกมาว่ามันมืดหลายๆ วันแล้วยังมืด ให้ช่วยด้วย
เขาส่ งมาทาง facebook กระผมก็รีบส่ งมาให้ ท่า นปลั ดเทศบาล พอวันรุ่ง ขึ้ น ใน
facebook เขาก็ลงว่าขอบคุณ ว่าทางเทศบาลพอบอกไปก็ทาทันที ถามว่าการทา
ทันที กับการค่อยๆ ทานานๆ ค่อยทา มันได้อะไรมากกว่ากัน เพราะอย่างไรก็ต้องทา
อยู่แล้ว ทาเสียทันทีเขาจะได้สบายใจ แต่ถ้า 10 – 20 วัน เขาด่าแล้ว มันก็ไมได้
ประโยชน์ วันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ที่ได้พูดคุยได้เล่าอะไรต่างๆ สะท้อ นออกมา ไม่เพียงแต่ว่าที่กระผมบอก
ว่าไม่เพียงแต่ในสภาเท่านั้น การพูดคุยนอกสภาเราพูดคุยได้ โทรศัพท์ก็มีส่งข่าวสาร
ได้ และอีกอย่างช่วยหาใบเสร็จแล้วหน่อย เพราะลาพังแต่พวกเราไปถาม พอจะขอ
จะเอาเข้า จริ งๆ แล้ ว เขาไม่ยอมเขาไม่ กล้ า พอถามเจาะลึ ก ไปแล้ ว ขอให้ มั น ได้
ใบเสร็จจริงๆ ว่าสิ่งที่เขาเรียก ส่งที่เขาร้องขอ ขอจากคนที่ประกอบการมันเป็นสิ่งที่
เขาพึงจะได้หรือเปล่า ถ้าเป็นสิ่งที่พึงจะได้ เป็นเรื่องวิชาชีพเขาไม่รู้จะทาอย่างไรแต่
ถ้านอกเหนือจากตรงนั้นบอกถ้าไม่ให้ เงินมาไม่ให้สิ่งตอบแทนมา อะไรต่างๆ ก็ไม่
ออกไป อันนี้คือเรียกรับผลประโยชน์ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ กระผมเชื่อว่า
จากวันนี้ไปก็เป็นช่วงเวลาที่ถือว่าในช่วงของการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่เป็นคนแต่งตั้ง ทั้งสมาชิกสภาและฝ่ายบริหารซึ่งเวลานี้ก็ผ่านมาแล้ว
เกือบปีแล้ว พฤษภาคมนี้ก็ครบหนึ่งปี จะอยู่ยาวขนาดไหนก็ไม่แน่ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลบอกอยู่ 5 ปี นโยบายไม่เปลี่ยนเราก็ยังอยู่ได้อีก 5 ปี แต่ถ้าบอกว่า ปีหน้า
มีการเลือกตั้ง พอถึงเวลาเลือกตั้งก็จาเป็นจะเป็นไปตามนั้น ถึงแม้จะไม่ได้รู้ถึง
/อนาคตจะมี…
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อนาคตจะมีการเลือกตั้งอย่างไร แต่ถ้ าเราเตรียมความพร้อมไว้ทางานอย่างเต็มที่
เข้าถึงชาวบ้านชาวเมืองเข้าถึงประชาชน สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของคนทุกคนว่าเรา
นั้นไม่ได้ห่างเหิน เรานั้นได้ดูแลเขาตลอดเวลามีการประสานงานอย่างใกล้ชิดโอกาส
ครั้งหน้าท่านก็ได้มีโอกาสกลับมาได้อย่างง่าย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ที่ได้นาเรื่องราวต่างๆ มาเล่าให้
ประธานสภาเทศบาล พวกเราฟัง และได้รับความรู้ความเข้าใจต่างๆ คิดว่าวันนี้คงครบถ้วนนะครับ
ส าหรั บ ในวัน นี้ ผ มขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่ งศักดิ์สิ ท ธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
ครับ ผมขอปิดการประชุม สภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2560ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
*****************************************

เลิกประชุมเวลา 18.40 น.
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคธา

ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรณภูมิ

เอ่งฉ้วน)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอิทธิชัย ตันบุตร)
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สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

